
 
 
 

 
Relatório da CPA (Comissão Própria de Avaliação) da Pesquisa com os  

Estudantes da Unidade Barra da Tijuca 
 

A presente pesquisa foi realizada entre novembro e dezembro de 2020, 

na unidade Barra da Tijuca, tendo como universo 1.526 discentes. A amostra foi 

de 191 alunos, compondo uma representatividade de 13% do total. A dimensão 

pesquisada foi: infraestrutura. Deve ser considerado neste relatório a baixa 

representatividade em função do atípico ano de realização da pesquisa, em 

meio à pandemia do Sars-CoV-2. 

 

Quadro comparativo da representatividade do último triênio avaliativo da unidade Barra 

da Tijuca: 

Ano 2018 2019 2020 
Amostra 1.186 1.067 191 

Representatividade 75% 65% 13% 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação. 

 
 
 
Dimensão Infraestrutura 

Nesta dimensão da pesquisa, os estudantes da unidade Barra da Tijuca 

avaliaram da seguinte forma: 

• 98% declaram que não possuem necessidade especial; 

• 90% estão satisfeitos com o Portal da UNIGRANRIO; 

• 82% estão satisfeitos com o acervo virtual de livros oferecido pela 

universidade; 

• 68% estão satisfeitos com o acervo de periódicos da biblioteca; 

• 90% estão satisfeitos com o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

para acesso aos conteúdos e disciplinas a distância. 
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Quadro comparativo do percentual de satisfação do último triênio avaliativo da unidade Barra 

da Tijuca: 
Dimensão Infraestrutura 

Questões 2018 2019 2020 

Iluminação das salas de aula 90% 89% - 

Climatização das salas de aula 74% 85% - 

Instalações sanitárias 82% 74% - 

Acesso para pessoas com necessidades especiais 
(rampa/elevador, banheiro adaptado, piso tátil, 
informações em braile) 

73% 68% - 

Portal Unigranrio 89% 87% 90% 

Acervo físico de livros da biblioteca 78% 79% - 

Acervo virtual de livros da biblioteca 71% 71% 82% 

Acervo de periódicos (revistas científicas) da biblioteca 54% 60% 68% 

Instalações para leitura e estudo na biblioteca 69% 72% - 

Infraestrutura dos laboratórios 67% 68% - 

AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem da Unigranrio 
para acesso às disciplinas ou conteúdos on-line) 

61% 63% 90% 

Fonte: Comissão Própria de Avaliação. 

 

Nota-se na dimensão Infraestrutura, aumento da satisfação com o Portal 
UNIGRANRIO (90%), com o acervo virtual de livros (aumento de 11%), com 

o acervo de periódicos (aumento de 8%) e com o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (aumento de 27%). 
 


