
Pesquisa de avaliação discente do curso de Relações Públicas da
UNIPAMPA 2022-1

Metodologia da pesquisa

Utilizou-se a aplicação de um questionário através do sistema on-line de

formulários do Google Forms. As questões foram formuladas pelos

estagiários do curso de Relações Públicas, Pedro Henrique Dos Santos

Zavalhia e Thalia Ferreira de Souza, e revisadas pela coordenação do

curso, formada pela Profa. Dra. Paula Daniele Pavan e pela Profa. Dra.

Marcela Guimarães e Silva.

O questionário foi aplicado do dia 28 de junho até o dia 07 de julho de

2022, de forma on-line. As turmas do primeiro, terceiro, quinto e sétimo

semestre foram convidadas para responder ao questionário, que

contou com 30 questões que foram divididas em três seções:

Informações dos(as) discentes, Avaliação do corpo docente e

coordenação e Autoavaliação Discente. Ao todo, obteve-se 24

respondentes, representando 28,23% dos alunos matriculados

atualmente no curso.

Principais conclusões

Mediante os resultados apresentados, no que se refere ao perfil geral

dos(as) discentes do curso, pôde-se aferir que a maioria do corpo discente

(37,5%) está matriculado no terceiro semestre.

No que se refere ao corpo docente do curso, quando perguntados sobre as

atividades propostas pelos(as) docentes, 62,5% dos(as) respondentes

informaram estar plenamente satisfeitos, sendo que 37,5% dos alunos e



alunas afirmaram que também estão satisfeitos(as) com os conteúdos dos

componentes. Referente ao relacionamento entre os(as) discentes e

docentes do curso, a maioria (66,7%) dos(as) discentes classificou como

muito bom, sendo que 54,2% afirmaram que essa relação discente/docente

sempre os estimulam a estudar, aprender e desenvolver um pensamento

crítico.

Sobre os projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos pelos(as)

docentes do curso, 91,7% dos alunos e alunas têm ciência deles e 8,3%

afirmam não conhecer os projetos. 54,2% dos(as) respondentes avaliam

que a interação Universidade/Sociedade promovida pelos projetos de

extensão do curso é boa, sendo que 44,8% dos(as) discentes avaliaram

com nota máxima (10) a contribuição dos projetos de ensino e pesquisa

para a sua formação acadêmica.

Quando questionados sobre o estímulo do curso à participação em

eventos/cursos na área de formação, 50% responderam que esse estímulo

é muito bom. Em relação a oferta de disciplinas do curso, 58,3% dos(as)

respondentes afirmaram estarem plenamente satisfeitos. Já quando

questionados se as expectativas em relação ao curso estão sendo

contempladas, 83,3 % dos(as) discentes responderam que sim. Já em

relação ao desempenho da coordenação do curso, 62,5% dos(as) discentes

classificaram como muito bom, enquanto 54,2% afirmaram estar plenamente

satisfeitos com a comunicação do curso e, em relação ao semestre 2022/1,

a maioria dos(as) respondentes o avaliaram com uma nota 10 (41,7%).

No que se refere à autoavaliação discente, a maioria dos(as) respondentes

(95,8%) se consideram assíduos nas aulas, sendo que 37,5% dedicam,

entre 2 e 3 horas por dia aos estudos, e 70,8% estão estão cursando 5

disciplinas. 54,2% dos(as) respondentes consideram alta a sua

participação/interesse nas atividades dos componentes que estão cursando,

enquanto 41,7% julgam o seu desempenho como muito bom, e 29,9%



possuem um grau regular de envolvimento com as atividades promovidas

pelo curso.

Sobre os projetos de ensino, pesquisa ou extensão promovidos pelo curso,

os dados apontam que 50% dos(as) discentes são ativos em projetos,

sendo eles: AGERP, Projeto Saúde Mental e Bem-estar na Unipampa,

Projeto de Pesquisa Relações Públicas Ágeis e Design Centrado no

Humano, Mostra de Cinema, BRACOM, Movimentos de sentidos na cultura

digital: comunicação, poder e resistência, e monitoria Teoria e Técnica..

Os resultados da presente pesquisa apresentam dados extremamente

relevantes para a elucidação do corpo discente do curso, bem como seus

anseios e expectativas em relação à comunicação exercida pela assessoria

do curso. As informações aqui explicitadas possibilitam inúmeras reflexões

acerca da elaboração de estratégias comunicacionais adotadas pela

assessoria do curso, resultando no incremento positivo nas ações que serão

posteriormente elaboradas, tendo como principal objetivo obter um melhor

posicionamento e relacionamento entre o curso e os(as) discentes.

A partir dos dados apresentados, a coordenação e assessoria do curso de

Relações Públicas podem traçar inúmeras estratégias de comunicação e

relacionamento para os públicos de maneira mais assertiva e otimizada,

visto que os resultados da pesquisa esclareceram questões de suma

importância para o conhecimento do perfil discente.


