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Relatório 

Questionário do Egresso 1s/2020 

 
 

No período de 09 de janeiro a 17 de fevereiro de 2020 foi disponibilizado um questionário 

aos alunos egressos, o qual permitiu avaliar o ensino-aprendizagem e outros aspectos inerentes à 

Unimep.  

O questionário foi estruturado em quatro etapas: 1) perfil do egresso; 2) situação do egresso 

após a sua formação; 3) progresso no processo de formação, e 4) percepção do egresso em relação 

à Unimep. Por último, por meio de uma questão aberta, os egressos puderam apresentar sugestões, 

opiniões ou críticas acerca da Universidade. Foram encaminhados 10.423 e-mails aos alunos 

egressos, sendo que a devolutiva foi de 155 respondentes.  

Importante destacar que a CPA implementou neste ano um projeto inovador, ofertando aos 

egressos a oportunidade de contribuir com a autoavaliação da Instituição. Se trata de uma primeira 

experiência, mas que já apresentou importantes indicadores. Esse projeto será aperfeiçoado para 

ampliar o seu alcance junto aos alunos egressos da Universidade. 

 

1. Perfil dos egressos que responderam ao questionário: 
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2. Situação do egresso pós-formação: 
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3. Progresso no processo de formação do egresso: 
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4. Conceito dos egressos sobre a Unimep: 
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5. Sugestões/Críticas dos egressos: 

Neste espaço, apresentamos algumas sugestões/críticas que foram feitas pelos egressos, 

classificadas por assunto. O conjunto com todas as sugestões/críticas foram disponibilizados aos 

gestores, coordenação dos cursos, bem como estão em poder da CPA, com vistas a se buscar 

inovações/soluções, quando possível. 

 

Assuntos Sugestões/Críticas 

Agradecimentos / 

Motivação 

"Estudei na Unimep com bolsa integral do Prouni. Me formei em Design 

Gráfico, acabei não trabalhando exatamente na área, mas estudar na 

Unimep foi profundamente transformador, eu sou muito grata por ter tido 

essa oportunidade, minha vida só teve melhorias depois de tudo o que eu 

estudei, de todas as pessoas que eu conheci. Permaneço com a percepção 

do quão transformador aqueles anos foram e olha, continuam sendo. 

Obrigada, muito obrigada!"  

“Minha opinião é que graças a realização do curso de engenharia é que eu 

estou trabalhando atualmente. Minha graduação me ajudou a me manter 

na empresa que eu trabalhava e interessar na que estou trabalhando.”  

“Quando cursei na UNIMEP tinha terminado o ensino médio no Estado de 

Rondônia e foi uma experiência inesquecível, uma estrutura e ambiente 

maravilhosos, um respeito ao aluno de forma que sinto orgulho de dizer ter 

estudado e me formado na UNIMEP-Piracicaba. Mantenho esse carinho 

comigo, retornei a Rondônia e sinto ter passado por experiências que 

contribuíram muito para a minha formação, professores dedicados e 

servidores administrativos que auxiliavam na solução de problemas. Sou 

grato, muito grato, agradeço por ter estudado nesta universidade tão 

especial para mim, sinto emoção ao me recordar da trajetória difícil e 

gratificante, me tornando um profissional que possa contribuir com a 

sociedade.” 

“Minha maturidade pessoal e profissional, somada às mudanças 

estruturantes que estamos vivendo atualmente, me permite ver uma 

Unimep reinventada, entregando sim uma qualidade ótima ou excelente de 

ensino [...]” 

"A Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) tem uma história de 

sucesso e impacto social positivo para a comunidade e todos os envolvidos 

(professores, funcionário, alunos) e tal história deve ser respeitada e 

valorizada por todos direta ou indiretamente relacionados à Universidade. 

[...]” 

Avaliação 

Institucional 
“PARABÉNS PELA INICIATIVA......” 

“[...] Parabenizo-os pelo contato comigo [...]” 
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Infraestrutura 

“No curso que fiz, gostei muito da infraestrutura oferecida, qualidade de 

ensino, qualidade dos professores da área, como sugestão para o curso eu 

acho que poderia ter maior duração para aprofundar mais em questões 

estéticas e profissionais.” (Curso Superior de Tecnologia em Fotografia) 

Enfrentamento da 

Crise 

"[...] Alunos, professores e funcionários devem ter a oportunidade de 

participar ativamente dos procedimentos de mudança institucional, 

visando a melhoria e aprimoramento dos cursos oferecidos, bem como, o 

resgate, respeito e fortalecimento do nome UNIMEP, que é referência de 

ensino e formação acadêmica e profissional." 

“As questões relacionadas com professores e as políticas envolvidas com a 

Igreja Metodista devem ser transparentes e resolvidas.” 

Planejamento de 

Curso 

"[...] Entendo que existe uma dificuldade em acompanhar toda essa 

mudança (novas tecnologias), porém, acho que deveria haver uma 

disciplina adicional, por exemplo, "Inovações tecnológicas". Nela, não teria 

um professor fixo, mas sim, especialistas nas ferramentas que o mercado 

de trabalho procura e seriam apresentadas e ensinadas aos alunos 

conforme novas soluções fossem surgindo. [...]" 

“Criação e desenvolvimento de Cursos Superior e MBA na Área de Finanças 

e Investimentos.” 

“[...] Elencaria a possibilidade da Unimep ter uma Escola de Negócios, ao 

estilo MIT Sloan ou mesmo Babson, focando o empreendedorismo. [...]” 

Reivindicações 

“Ter uma melhor vantagem (bolsa) para ex-alunos realizarem pós-

graduação na instituição.” 

“A Unimep deveria oferecer mais oportunidades de Pós graduação p/ os  

recém-formados......é complicado entrar p mercado de trabalho sem uma 

pós.....“ 

 
 
 
 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) 
Maio/2020 

 

 


