
RESULTADOS DE AVALIAÇÕES RESPONDIDAS PELA SOCIEDADE CIVIL 

 

Pesquisas são realizadas no intuito de coletar informações, críticas e sugestões para 

construirmos um Centro Universitário ainda melhor. A partir dos resultados, várias providências 

têm sido tomadas para melhorar a performance da Instituição quanto à estrutura, organização 

e à sua proposta acadêmica. 

 

Você que participou da avaliação em 2022 acompanhe os resultados desse trabalho. 

Percentual 

de 

respostas 

 

Questionário respondido pela Sociedade Civil 

95% Acreditam que a Autoavaliação Institucional é muito importante para o 

planejamento e desenvolvimento de uma Instituição de Ensino Superior em 

Belo Horizonte e Região Metropolitana. 

 

70% Acha importante que uma Instituição de Ensino divulgue para a comunidade 

os resultados de sua autoavaliação. 

 

90% Acreditam que a divulgação dos resultados em mídias sociais, teria maior 

abrangência para o conhecimento da sociedade. 

 

45% Não acompanham os resultados das avaliações de outras instituições de 

ensino, mas tem interesse em saber e/ou acompanhar. 

 

95% Gostaria de conhecer e acompanhar os resultados da Autoavaliação do 

Centro Universitário Unihorizontes. 

 

80% Conhecem alguns dos cursos ofertados pelo Centro Universitário 

Unihorizontes. 

 

65% Já frequentou algum curso no Centro Universitário Unihorizontes. 

 

85% Revelaram que os cursos ofertados pelo Centro Universitário Unihorizontes 

atendem aos interesses e às necessidades da sociedade civil. 

 

90% Acreditam que os cursos ofertados pelo Centro Universitário Unihorizontes 

contribuem para o desenvolvimento social e econômico de Belo Horizonte e 

da região Metropolitana. 

 

50% Conhecem as políticas de inclusão e de permanência dos estudantes no 

Centro Universitário Unihorizontes. 

 

90% Conhecem alguma(s) ação(ões) ou projeto(s) desenvolvido(s) no Centro 

Universitário Unihorizontes que envolve(m) a sociedade civil como: Projeto 

50+, Auxílio gratuito na elaboração da Declaração de Imposto de Renda, 

Auxílio jurídico gratuito, Dia do Ensino Responsável, entre outras. 

 

60% Já participaram de algum projeto promovido pelo Centro Universitário 

Unihorizontes direcionado à sociedade civil. 

 

95% Percebem que a interação entre a comunidade e o Centro Universitário 

Unihorizontes oportuniza a troca de conhecimentos e de informação. 

Fonte: Comissão Própria de Avaliação (CPA, 2022) 

 


