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3/106 28/210 13 6

Coordenação: Professora Dra. Denise Cristina Martins dos Santos Nery

ANÁLISE AVALIAÇÃO
No segundo semestre de 2021, a Avaliação Institucional da UNIGOIÁS foi realizada no período de 8 a 21 de novembro.

Neste semestre, os discentes dos cursos presenciais avaliaram: os docentes, os cursos e a infraestrutura física e administrativa. Os discentes do

curso EAD avaliaram os cursos, os docentes, a estrutura e o funcionamento.

Os docentes avaliaram sua turma, a coordenação do curso e uma autoavaliação.

A adesão dos professores e alunos poderia ter sido mais significativa, mas levando em conta a mudança de plataforma em meados do semestre

e a pandemia, podemos considera-la suficiente.
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65/188 13/15 25 5

Coordenação: Professora Dra. Leandra Regina Semensato

ANÁLISE AVALIAÇÃO
No segundo semestre de 2021, a Avaliação Institucional da UNIGOIÁS foi realizada no período de 8 a 21 de novembro.

Neste semestre, os discentes dos cursos presenciais avaliaram: os docentes, os cursos e a infraestrutura física e administrativa. Os discentes do

curso EAD avaliaram os cursos, os docentes, a estrutura e o funcionamento.

Os docentes avaliaram sua turma, a coordenação do curso e uma autoavaliação.

A adesão dos professores e alunos poderia ter sido mais significativa, mas levando em conta a mudança de plataforma em meados do semestre

e a pandemia, podemos considera-la suficiente.
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63/216 19/24 39 10

Coordenação: Professora Mestre Analu Guimaraes Arantes

ANÁLISE AVALIAÇÃO
No segundo semestre de 2021, a Avaliação Institucional da UNIGOIÁS foi realizada no período de 8 a 21 de novembro.

Neste semestre, os discentes dos cursos presenciais avaliaram: os docentes, os cursos e a infraestrutura física e administrativa. Os discentes do

curso EAD avaliaram os cursos, os docentes, a estrutura e o funcionamento.

Os docentes avaliaram sua turma, a coordenação do curso e uma autoavaliação.

A adesão dos professores e alunos poderia ter sido mais significativa, mas levando em conta a mudança de plataforma em meados do semestre

e a pandemia, podemos considera-la suficiente.
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21/122 21/21 2 1

Coordenação: Professora Me. Rosângela Addad Abed

ANÁLISE AVALIAÇÃO
No segundo semestre de 2021, a Avaliação Institucional da UNIGOIÁS foi realizada no período de 8 a 21 de novembro.

Neste semestre, os discentes dos cursos presenciais avaliaram: os docentes, os cursos e a infraestrutura física e administrativa. Os discentes do

curso EAD avaliaram os cursos, os docentes, a estrutura e o funcionamento.

Os docentes avaliaram sua turma, a coordenação do curso e uma autoavaliação.
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24/171 24/27 14 4

Coordenação: Professor Esp. Marcos Paulo Gonçalves da Silveira

ANÁLISE AVALIAÇÃO
No segundo semestre de 2021, a Avaliação Institucional da UNIGOIÁS foi realizada no período de 8 a 21 de novembro.

Neste semestre, os discentes dos cursos presenciais avaliaram: os docentes, os cursos e a infraestrutura física e administrativa. Os discentes do

curso EAD avaliaram os cursos, os docentes, a estrutura e o funcionamento.

Os docentes avaliaram sua turma, a coordenação do curso e uma autoavaliação.
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6/113 25/800 18 5

Coordenação: Professora Dra. Camila Craveiro da Costa Campos

ANÁLISE AVALIAÇÃO
No segundo semestre de 2021, a Avaliação Institucional da UNIGOIÁS foi realizada no período de 8 a 21 de novembro.

Neste semestre, os discentes dos cursos presenciais avaliaram: os docentes, os cursos e a infraestrutura física e administrativa. Os discentes do

curso EAD avaliaram os cursos, os docentes, a estrutura e o funcionamento.

Os docentes avaliaram sua turma, a coordenação do curso e uma autoavaliação.

A adesão dos professores e alunos poderia ter sido mais significativa, mas levando em conta a mudança de plataforma em meados do semestre

e a pandemia, podemos considera-la suficiente.
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79/799 33/52 135 62

Coordenação: Professor Dr. Rogerio Pereira Leal

ANÁLISE AVALIAÇÃO
No segundo semestre de 2021, a Avaliação Institucional da UNIGOIÁS foi realizada no período de 8 a 21 de novembro.

Neste semestre, os discentes dos cursos presenciais avaliaram: os docentes, os cursos e a infraestrutura física e administrativa. Os discentes do

curso EAD avaliaram os cursos, os docentes, a estrutura e o funcionamento.

Os docentes avaliaram sua turma, a coordenação do curso e uma autoavaliação.

A adesão dos professores e alunos poderia ter sido mais significativa, mas levando em conta a mudança de plataforma em meados do semestre 
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183/254 10/100 26 8

Coordenação: Professora Mestre Rosangela Addad Abed

ANÁLISE AVALIAÇÃO
No segundo semestre de 2021, a Avaliação Institucional da UNIGOIÁS foi realizada no período de 8 a 21 de novembro.

Neste semestre, os discentes dos cursos presenciais avaliaram: os docentes, os cursos e a infraestrutura física e administrativa. Os discentes do

curso EAD avaliaram os cursos, os docentes, a estrutura e o funcionamento.

Os docentes avaliaram sua turma, a coordenação do curso e uma autoavaliação.

A adesão dos professores e alunos poderia ter sido mais significativa, mas levando em conta a mudança de plataforma em meados do semestre

e a pandemia, podemos considera-la suficiente.
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40/243 18/30 56 30

Coordenação: Professora Mestre Regina de Amorim Romacheli

ANÁLISE AVALIAÇÃO
No segundo semestre de 2021, a Avaliação Institucional da UNIGOIÁS foi realizada no período de 8 a 21 de novembro.

Neste semestre, os discentes dos cursos presenciais avaliaram: os docentes, os cursos e a infraestrutura física e administrativa. Os discentes do curso EAD

avaliaram os cursos, os docentes, a estrutura e o funcionamento.

Os docentes avaliaram sua turma, a coordenação do curso e uma autoavaliação.

A adesão dos professores e alunos poderia ter sido mais significativa, mas levando em conta a mudança de plataforma em meados do semestre e a pandemia,

podemos considera-la suficiente.
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40/243 29/121 28 15

Coordenação: Professor Stenio Amorim Gomes

ANÁLISE AVALIAÇÃO
No segundo semestre de 2021, a Avaliação Institucional da UNIGOIÁS foi realizada no período de 8 a 21 de novembro.

Neste semestre, os discentes dos cursos presenciais avaliaram: os docentes, os cursos e a infraestrutura física e administrativa. Os discentes do

curso EAD avaliaram os cursos, os docentes, a estrutura e o funcionamento.

Os docentes avaliaram sua turma, a coordenação do curso e uma autoavaliação.

A adesão dos professores e alunos poderia ter sido mais significativa, mas levando em conta a mudança de plataforma em meados do semestre

e a pandemia, podemos considera-la suficiente.
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77/256 211/14 36 8

Coordenação: Professor Dr. Guilherme Petito

ANÁLISE AVALIAÇÃO
No segundo semestre de 2021, a Avaliação Institucional da UNIGOIÁS foi realizada no período de 8 a 21 de novembro.

Neste semestre, os discentes dos cursos presenciais avaliaram: os docentes, os cursos e a infraestrutura física e administrativa. Os discentes do

curso EAD avaliaram os cursos, os docentes, a estrutura e o funcionamento.

Os docentes avaliaram sua turma, a coordenação do curso e uma autoavaliação.

A adesão dos professores e alunos poderia ter sido mais significativa, mas levando em conta a mudança de plataforma em meados do semestre

e a pandemia, podemos considera-la suficiente.
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127/530 213/16 68 11

Coordenação: Professor Doutor Hugo Delleon da Silva

ANÁLISE AVALIAÇÃO
No segundo semestre de 2021, a Avaliação Institucional da UNIGOIÁS foi realizada no período de 8 a 21 de novembro.

Neste semestre, os discentes dos cursos presenciais avaliaram: os docentes, os cursos e a infraestrutura física e administrativa. Os discentes do

curso EAD avaliaram os cursos, os docentes, a estrutura e o funcionamento.

Os docentes avaliaram sua turma, a coordenação do curso e uma autoavaliação.

A adesão dos professores e alunos poderia ter sido mais significativa, mas levando em conta a mudança de plataforma em meados do semestre

e a pandemia, podemos considera-la suficiente.
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39/197 27/100 25 6

Coordenação: Professora Mestre Diane Marcy de Brito Marinho

ANÁLISE AVALIAÇÃO
No segundo semestre de 2021, a Avaliação Institucional da UNIGOIÁS foi realizada no período de 8 a 21 de novembro.

Neste semestre, os discentes dos cursos presenciais avaliaram: os docentes, os cursos e a infraestrutura física e administrativa. Os discentes do

curso EAD avaliaram os cursos, os docentes, a estrutura e o funcionamento.

Os docentes avaliaram sua turma, a coordenação do curso e uma autoavaliação.

A adesão dos professores e alunos poderia ter sido mais significativa, mas levando em conta a mudança de plataforma em meados do semestre

e a pandemia, podemos considera-la suficiente.
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101/1. 21/1. 2 1

Coordenação: Professor Dr. Guilherme Petito

ANÁLISE AVALIAÇÃO
No segundo semestre de 2021, a Avaliação Institucional da UNIGOIÁS foi realizada no período de 8 a 21 de novembro.

Neste semestre, os discentes dos cursos presenciais avaliaram: os docentes, os cursos e a infraestrutura física e administrativa. Os discentes do

curso EAD avaliaram os cursos, os docentes, a estrutura e o funcionamento.

Os docentes avaliaram sua turma, a coordenação do curso e uma autoavaliação.

A adesão dos professores e alunos poderia ter sido mais significativa, mas levando em conta a mudança de plataforma em meados do semestre

e a pandemia, podemos considera-la suficiente.
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29/124 26/100 31 16

Coordenação: Professor Stenio Amorim Gomes

ANÁLISE AVALIAÇÃO
No segundo semestre de 2021, a Avaliação Institucional da UNIGOIÁS foi realizada no período de 8 a 21 de novembro.

Neste semestre, os discentes dos cursos presenciais avaliaram: os docentes, os cursos e a infraestrutura física e administrativa. Os discentes do

curso EAD avaliaram os cursos, os docentes, a estrutura e o funcionamento.

Os docentes avaliaram sua turma, a coordenação do curso e uma autoavaliação.

A adesão dos professores e alunos poderia ter sido mais significativa, mas levando em conta a mudança de plataforma em meados do semestre

e a pandemia, podemos considera-la suficiente.
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mar/15 26/70 6 3

Coordenação: Professora Mestre Regina de Amorim Romacheli

ANÁLISE AVALIAÇÃO
No segundo semestre de 2021, a Avaliação Institucional da UNIGOIÁS foi realizada no período de 8 a 21 de novembro.

Neste semestre, os discentes dos cursos presenciais avaliaram: os docentes, os cursos e a infraestrutura física e administrativa. Os discentes do

curso EAD avaliaram os cursos, os docentes, a estrutura e o funcionamento.

Os docentes avaliaram sua turma, a coordenação do curso e uma autoavaliação.

A adesão dos professores e alunos poderia ter sido mais significativa, mas levando em conta a mudança de plataforma em meados do semestre

e a pandemia, podemos considera-la suficiente.
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17/92 26/70 10 2

Coordenação: Professora Mestre Ana Candida Franco de Oliveira

ANÁLISE AVALIAÇÃO
No segundo semestre de 2021, a Avaliação Institucional da UNIGOIÁS foi realizada no período de 8 a 21 de novembro.

Neste semestre, os discentes dos cursos presenciais avaliaram: os docentes, os cursos e a infraestrutura física e administrativa. Os discentes do

curso EAD avaliaram os cursos, os docentes, a estrutura e o funcionamento.

Os docentes avaliaram sua turma, a coordenação do curso e uma autoavaliação.

A adesão dos professores e alunos poderia ter sido mais significativa, mas levando em conta a mudança de plataforma em meados do semestre

e a pandemia, podemos considera-la suficiente.
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22/74 25/70 10 2

Coordenação: Professora Mestre Ana Candida Franco de Oliveira

ANÁLISE AVALIAÇÃO
No segundo semestre de 2021, a Avaliação Institucional da UNIGOIÁS foi realizada no período de 8 a 21 de novembro.

Neste semestre, os discentes dos cursos presenciais avaliaram: os docentes, os cursos e a infraestrutura física e administrativa. Os discentes do

curso EAD avaliaram os cursos, os docentes, a estrutura e o funcionamento.

Os docentes avaliaram sua turma, a coordenação do curso e uma autoavaliação.

A adesão dos professores e alunos poderia ter sido mais significativa, mas levando em conta a mudança de plataforma em meados do semestre

e a pandemia, podemos considera-la suficiente.
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17/65 22/30 5 1

Coordenação: Professora Mestre Ana Candida Franco de Oliveira

ANÁLISE AVALIAÇÃO
No segundo semestre de 2021, a Avaliação Institucional da UNIGOIÁS foi realizada no período de 8 a 21 de novembro.

Neste semestre, os discentes dos cursos presenciais avaliaram: os docentes, os cursos e a infraestrutura física e administrativa. Os discentes do

curso EAD avaliaram os cursos, os docentes, a estrutura e o funcionamento.

Os docentes avaliaram sua turma, a coordenação do curso e uma autoavaliação.

A adesão dos professores e alunos poderia ter sido mais significativa, mas levando em conta a mudança de plataforma em meados do semestre

e a pandemia, podemos considera-la suficiente.
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