
 

COLETA DE DADOS DA AVALIAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS  
—  09 A 13 DE AGOSTO DE 2021 — 

 

CARO ESTUDANTE,  

No fim de março de 2021 coletamos dados referentes a Avaliação Institucional, a qual tem por objetivo 

acompanhar a evolução do Plano de Desenvolvimento Institucional da UEMG. Agora chegou a hora da 

AVALIAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS. 

Na Avaliação das Unidades, o estudante participa respondendo questionários sobre as dinâmicas de 

ensino durante o semestre. Nesta avaliação o estudante tem a oportunidade de avaliar aspectos relativos 

aos professores, disciplinas, coordenação de curso e seu próprio desempenho no primeiro semestre de 

2021.  

Dada a importância da avaliação discente para o processo de desenvolvimento contínuo da unidade 

acadêmica, esperamos que as suas contribuições possam indicar pontos relevantes de aprimoramento. 

Para participarem, os estudantes deverão fazer o login no WEBGIZ, como fazem normalmente para 

acessar o sistema e clicar sobre o ícone "Questionários" no final do menu de opções a esquerda da tela 

durante o período entre 09 e 13 de agosto. A sua participação é essencial e você levará somente cerca de 

10 MINUTOS para responder todo o questionário. 

 

 Informamos que os dados obtidos serão mantidos em SIGILO, assim como a sua PRIVACIDADE e a 

garantia de ANONIMATO. Ao logar no WEBGIZ e iniciar a avaliação, o sistema atribui um número de 

identificação para o estudante (ID), registra informações do horário de acesso e coleta informações 

referentes, apenas, as respostas do questionário (no quadro abaixo observe que os nomes e e-mails do 

estudante não são armazenados).    

 

Além disso, ressalta-se que os dados coletados na avaliação serão apresentados apenas de forma 

agregada por meio de relatórios gerados automaticamente pela empresa responsável pelo WEBGIZ e 

posteriormente disponibilizados para a área de TI da UEMG. 

Esperamos que suas respostas sejam baseadas na vontade de CONTRIBUIR, de expressar sua opinião de 

forma POSITIVA e de impulsionar a UNIDADE ACADÊMICA. Participe, contribua, construa conosco o nosso 

futuro, a NOSSA UEMG!!!  

CPAs DAS UNIDADES / CPA UEMG 


