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CURSO DE NUTRIÇÃO - UNIVERSIDADE DE VASSOURAS 

 

Sendo a Comissão Própria de Avaliação - CPA o setor responsável pelos processos de 
avaliação interna e parte integrante do Sistema de Avaliação da Educação Superior - SINAES, 
cabe ressaltar o seu principal objetivo que visa a melhoria do curso e da Universidade como um 
todo. 

Baseando-se nos resultados da avaliação institucional referentes ao primeiro semestre de 
2021, a coordenação do Curso de Nutrição - Universidade de Vassouras, discorreu sobre os 
principais apontamentos: 

 Os alunos demostraram grande satisfação quanto ao atendimento da coordenação, 
demostrando os resultados positivos de uma gestão colaborativa e acessível quanto as 
expectativas de seus graduandos. A coordenação continuará a disposição contínua para 
atendimento, mostrando-se de forma atuante junto as turmas e seus respectivos 
representantes, mesmo durante o período de distanciamento social. Todos os alunos 
podem, e são estimulados, a estabelecer um canal direto de comunicação, através de 
telefone e WhatsApp, e-mail institucional, bem como a realização de reunião remota pela 
plataforma Zoom, através de agendamento prévio por formulário eletrônico e, como o 
retorno de aulas presenciais, o atendimento no Campus conforme calendário 
disponibilizado para atendimento. 

 A coordenação do curso visa, junto ao seu corpo docente, minimizar as possíveis 
dificuldades impostas pela pandemia e restrição de atividades. Todo esse trabalho 
realizado em conjunto, resulta nas boas avaliações obtidas quanto as condições de ensino 
remoto, demostrado pela satisfação quanto ao ensino recebido via plataforma Zoom e 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); quanto ao tempo de duração das aulas 
síncronas e principalmente, quanto a evidenciação da teoria e prática, demonstrando, 
portanto, o resultado das metodologias trazidas para dentro do ambiente virtual e a 
reinvenção de todo o corpo docente que se adapta as necessidades e busca a excelência. 
Todo este trabalho vem ancorado a uma excelente assistência da Coordenação de Ensino 
a Distância que elabora um trabalho primoroso junto aos docentes e discentes. Portanto, 
para a continuidade dessa percepção, a coordenação e seus professores continuarão no 
exercício de capacitação contínua através de ferramentas internas externas a Instituição. 

 Os discentes pontuaram uma boa familiaridade com a Minha Biblioteca e demais 
plataformas de uso, todavia, continuaremos em um trabalho educativo para a 
apresentação e explicação das plataformas. Já haviam sido criados materiais como 
tutoriais e, adicionalmente, seguiremos nossa atividade periódica de organização de 
evento junto a equipe de bibliotecários do Campus Maricá (como uma ação de extensão), 
para a realização de palestra interativa, no intuito de esclarecer as grandes oportunidades 
de conhecimento que os alunos têm a sua disposição. Estudos de novas aquisições 
bibliográficas estão sendo estabelecidas para melhor atender aos nossos discentes e 
docentes. 
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descrever que tais atividades ainda não foram vivenciadas por nossos alunos. Os estágios 
obrigatórios são desenvolvidos no 7° e 8° períodos, finalizando o curso com o TCC. 
Nossos veteranos, encontram-se iniciando o 2° período. Contudo, a coordenação vem 
articulando as atividades de formatação de materiais e orientações cabíveis, aos nossos 
alunos. Ademais, o curso encontra-se alinhado junto a Central de Estágio para a oferta de 
condições adequadas aos nossos alunos nas vivências de suas atividades de estágio, 
corroborando assim, como o perfil do egresso desejado. 

 


