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Avaliação Institucional - Eixo 2: Desenvolvimento Institucional - 2º 

período A – 2016 – 61 alunos 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (46 votos) 
75,41% 

2. Não (15 votos) 
24,59% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade de 
Pouso Alegre através de doações dos alunos (disponibilização da inscrição em 
grupos de estudos mediante doação de mantimento) e recursos da própria 
Instituição. 

1. Muito satisfatório (29 votos) 
47,54% 

2. Satisfatório (26 votos) 
42,62% 

3. Regular (5 votos) 
8,20% 

4. Não sei responder (1 votos) 
1,64% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

6. Muito insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização de 
projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplo: bingo 
beneficente do Hospital das Clínicas Samuel Libânio; Desfile das Rosas, evento 
Projeto Lencinho com Carinho,etc) você avalia como: 

1. Muito satisfatório (29 votos) 
47,54% 

2. Satisfatório (20 votos) 
32,79% 

3. Regular (7 votos) 
11,48% 
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4. Não sei responder (4 votos) 
6,56% 

5. Insatisfatório (1 votos) 
1,64% 

6. Muito insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

O esporte sempre esteve presente na FDSM. Em 2015, a instituição foi uma 
das patrocinadoras do 12º CCPA Open de Tênis e 18º Torneio de Tênis, 
promovidos pelo Clube de Campo Pouso Alegre, além de outros. Você já 
participou de algum evento esportivo promovido ou apoiado pela FDSM? 

1. Não (52 votos) 
85,25% 

2. Sim (9 votos) 
14,75% 

Você sabe que a FDSM, através do Escritório Modelo, assiste pessoas carentes 
de diferentes cidades que estão no entorno de Pouso Alegre? 

1. Sim (50 votos) 
81,97% 

2. Não (11 votos) 
18,03% 

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais locais, 
regionais e nacionais (exemplos: Dia Nacional de Mobilização da Educação 
para o Combate ao Aedes Aegypti e Contra o Zika; Dia Internacional da 
Mulher, Dia Mundial da Água, etc) 

1. Satisfatória (26 votos) 
42,62% 

2. Muito satisfatória (20 votos) 
32,79% 

3. Regular (10 votos) 
16,39% 

4. Não sei responder (3 votos) 
4,92% 

5. Insatisfatória (2 votos) 
3,28% 

6. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 
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Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e possibilidades 
de carreiras que a profissão oferece, bem como a importância da escolha 
profissional para os jovens, a FDSM realiza palestras em diversas escolas de 
Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação sobre esta ação? 

1. Muito satisfatória (28 votos) 
45,90% 

2. Satisfatória (25 votos) 
40,98% 

3. Regular (5 votos) 
8,20% 

4. Não sei responder (3 votos) 
4,92% 

5. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

6. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

Você acha que a FDSM têm formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (58 votos) 
95,08% 

2. Não (3 votos) 
4,92% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm influenciado a 
qualidade de vida da população local em relação à diversidade, ao meio 
ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (37 votos) 
60,66% 

2. Não sei responder (19 votos) 
31,15% 

3. Não alterou (5 votos) 
8,20% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida da 
população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 

1. Melhorou (35 votos) 
57,38% 
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2. Não sei responder (21 votos) 
34,43% 

3. Não alterou (5 votos) 
8,20% 

Quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (38 votos) 
62,30% 

2. Não sei responder (17 votos) 
27,87% 

3. Não alterou (6 votos) 
9,84% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à inclusão de 
portadores de necessidades especiais: 

1. Muito satisfatória (27 votos) 
44,26% 

2. Satisfatória (27 votos) 
44,26% 

3. Regular (4 votos) 
6,56% 

4. Não sei responder (3 votos) 
4,92% 

5. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

6. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 
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Avaliação Institucional - Eixo 2: Desenvolvimento Institucional - 2º 

período B – 2016 – 65 alunos 

 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (52 votos) 
80,00% 

2. Não (13 votos) 
20,00% 

 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade de 
Pouso Alegre através de doações dos alunos (disponibilização da inscrição em 
grupos de estudos mediante doação de mantimento) e recursos da própria 
Instituição. 

1. Muito satisfatório (40 votos) 
61,54% 

2. Satisfatório (19 votos) 
29,23% 

3. Insatisfatório (2 votos) 
3,08% 

4. Regular (2 votos) 
3,08% 

5. Não sei responder (2 votos) 
3,08% 

6. Muito insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização de 
projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplo: bingo 
beneficente do Hospital das Clínicas Samuel Libânio; Desfile das Rosas, evento 
Projeto Lencinho com Carinho,etc) você avalia como: 

1. Muito satisfatório (32 votos) 
49,23% 

2. Satisfatório (23 votos) 
35,38% 

3. Não sei responder (6 votos) 
9,23% 

4. Regular (4 votos) 
6,15% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
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0,00% 

6. Muito insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

O esporte sempre esteve presente na FDSM. Em 2015, a instituição foi uma 
das patrocinadoras do 12º CCPA Open de Tênis e 18º Torneio de Tênis, 
promovidos pelo Clube de Campo Pouso Alegre, além de outros. Você já 
participou de algum evento esportivo promovido ou apoiado pela FDSM? 

1. Não (51 votos) 
78,46% 

2. Sim (14 votos) 
21,54% 

Você sabe que a FDSM, através do Escritório Modelo, assiste pessoas carentes 
de diferentes cidades que estão no entorno de Pouso Alegre? 

1. Sim (44 votos) 
67,69% 

2. Não (21 votos) 
32,31% 

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais locais, 
regionais e nacionais (exemplos: Dia Nacional de Mobilização da Educação 
para o Combate ao Aedes Aegypti e Contra o Zika; Dia Internacional da 
Mulher, Dia Mundial da Água, etc) 

1. Muito satisfatória (33 votos) 
50,77% 

2. Satisfatória (18 votos) 
27,69% 

3. Regular (8 votos) 
12,31% 

4. Não sei responder (3 votos) 
4,62% 

5. Insatisfatória (2 votos) 
3,08% 

6. Muito insatisfatória (1 votos) 
1,54% 

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e possibilidades 
de carreiras que a profissão oferece, bem como a importância da escolha 
profissional para os jovens, a FDSM realiza palestras em diversas escolas de 
Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação sobre esta ação? 

1. Muito satisfatória (38 votos) 
58,46% 

2. Satisfatória (19 votos) 
29,23% 

3. Não sei responder (5 votos) 
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7,69% 

4. Regular (3 votos) 
4,62% 

5. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

6. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

Você acha que a FDSM têm formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (60 votos) 
92,31% 

2. Não (5 votos) 
7,69% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm influenciado a 
qualidade de vida da população local em relação à diversidade, ao meio 
ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (40 votos) 
61,54% 

2. Não sei responder (21 votos) 
32,31% 

3. Não alterou (4 votos) 
6,15% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida da 
população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 

1. Melhorou (39 votos) 
60,00% 

2. Não sei responder (23 votos) 
35,38% 

3. Não alterou (3 votos) 
4,62% 

Quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (42 votos) 
64,62% 

2. Não sei responder (17 votos) 
26,15% 

3. Não alterou (6 votos) 
9,23% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à inclusão de 
portadores de necessidades especiais: 

1. Muito satisfatória (30 votos) 
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46,15% 

2. Satisfatória (21 votos) 
32,31% 

3. Não sei responder (7 votos) 
10,77% 

4. Regular (3 votos) 
4,62% 

5. Insatisfatória (3 votos) 
4,62% 

6. Muito insatisfatória (1 votos) 
1,54% 

Avaliação Institucional - Eixo 2: Desenvolvimento Institucional - 2º 

período D – 2016 – 64 alunos 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (48 votos) 
75,00% 

2. Não (16 votos) 
25,00% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade de 
Pouso Alegre através de doações dos alunos (disponibilização da inscrição em 
grupos de estudos mediante doação de mantimento) e recursos da própria 
Instituição. 

1. Muito satisfatório (35 votos) 
54,69% 

2. Satisfatório (21 votos) 
32,81% 

3. Não sei responder (6 votos) 
9,38% 

4. Regular (1 votos) 
1,56% 

5. Muito insatisfatório (1 votos) 
1,56% 

6. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização de 
projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplo: bingo 
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beneficente do Hospital das Clínicas Samuel Libânio; Desfile das Rosas, evento 
Projeto Lencinho com Carinho,etc) você avalia como: 

1. Muito satisfatório (32 votos) 
50,00% 

2. Satisfatório (19 votos) 
29,69% 

3. Não sei responder (7 votos) 
10,94% 

4. Regular (5 votos) 
7,81% 

5. Insatisfatório (1 votos) 
1,56% 

6. Muito insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

O esporte sempre esteve presente na FDSM. Em 2015, a instituição foi uma 
das patrocinadoras do 12º CCPA Open de Tênis e 18º Torneio de Tênis, 
promovidos pelo Clube de Campo Pouso Alegre, além de outros. Você já 
participou de algum evento esportivo promovido ou apoiado pela FDSM? 

1. Não (47 votos) 
73,44% 

2. Sim (17 votos) 
26,56% 

Você sabe que a FDSM, através do Escritório Modelo, assiste pessoas carentes 
de diferentes cidades que estão no entorno de Pouso Alegre? 

1. Sim (52 votos) 
81,25% 

2. Não (12 votos) 
18,75% 

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais locais, 
regionais e nacionais (exemplos: Dia Nacional de Mobilização da Educação 
para o Combate ao Aedes Aegypti e Contra o Zika; Dia Internacional da 
Mulher, Dia Mundial da Água, etc) 

1. Satisfatória (27 votos) 
42,19% 

2. Muito satisfatória (21 votos) 
32,81% 
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3. Regular (10 votos) 
15,63% 

4. Não sei responder (4 votos) 
6,25% 

5. Insatisfatória (1 votos) 
1,56% 

6. Muito insatisfatória (1 votos) 
1,56% 

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e possibilidades 
de carreiras que a profissão oferece, bem como a importância da escolha 
profissional para os jovens, a FDSM realiza palestras em diversas escolas de 
Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação sobre esta ação? 

1. Muito satisfatória (29 votos) 
45,31% 

2. Satisfatória (28 votos) 
43,75% 

3. Regular (4 votos) 
6,25% 

4. Não sei responder (2 votos) 
3,13% 

5. Muito insatisfatória (1 votos) 
1,56% 

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

Você acha que a FDSM têm formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (62 votos) 
96,88% 

2. Não (2 votos) 
3,13% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm influenciado a 
qualidade de vida da população local em relação à diversidade, ao meio 
ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (38 votos) 
59,38% 
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2. Não sei responder (23 votos) 
35,94% 

3. Não alterou (3 votos) 
4,69% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida da 
população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 

1. Melhorou (42 votos) 
65,63% 

2. Não sei responder (21 votos) 
32,81% 

3. Não alterou (1 votos) 
1,56% 

Quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (45 votos) 
70,31% 

2. Não sei responder (18 votos) 
28,13% 

3. Não alterou (1 votos) 
1,56% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à inclusão de 
portadores de necessidades especiais: 

1. Muito satisfatória (27 votos) 
42,19% 

2. Satisfatória (23 votos) 
35,94% 

3. Regular (8 votos) 
12,50% 

4. Não sei responder (6 votos) 
9,38% 

5. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

6. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 
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Avaliação Institucional - Eixo 2: Desenvolvimento Institucional - 4º 

período A – 2016 – 52 alunos 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (39 votos) 
75,00% 

2. Não (13 votos) 
25,00% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade de 
Pouso Alegre através de doações dos alunos (disponibilização da inscrição em 
grupos de estudos mediante doação de mantimento) e recursos da própria 
Instituição. 

1. Muito satisfatório (28 votos) 
53,85% 

2. Satisfatório (18 votos) 
34,62% 

3. Regular (3 votos) 
5,77% 

4. Não sei responder (2 votos) 
3,85% 

5. Insatisfatório (1 votos) 
1,92% 

6. Muito insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização de 
projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplo: bingo 
beneficente do Hospital das Clínicas Samuel Libânio; Desfile das Rosas, evento 
Projeto Lencinho com Carinho,etc) você avalia como: 

1. Satisfatório (21 votos) 
40,38% 

2. Muito satisfatório (21 votos) 
40,38% 

3. Regular (5 votos) 
9,62% 

4. Não sei responder (3 votos) 
5,77% 

5. Insatisfatório (1 votos) 
1,92% 

6. Muito insatisfatório (1 votos) 
1,92% 

O esporte sempre esteve presente na FDSM. Em 2015, a instituição foi uma 
das patrocinadoras do 12º CCPA Open de Tênis e 18º Torneio de Tênis, 
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promovidos pelo Clube de Campo Pouso Alegre, além de outros. Você já 
participou de algum evento esportivo promovido ou apoiado pela FDSM? 

1. Não (35 votos) 
67,31% 

2. Sim (17 votos) 
32,69% 

Você sabe que a FDSM, através do Escritório Modelo, assiste pessoas carentes 
de diferentes cidades que estão no entorno de Pouso Alegre? 

1. Sim (42 votos) 
80,77% 

2. Não (10 votos) 
19,23% 

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais locais, 
regionais e nacionais (exemplos: Dia Nacional de Mobilização da Educação 
para o Combate ao Aedes Aegypti e Contra o Zika; Dia Internacional da 
Mulher, Dia Mundial da Água, etc) 

1. Satisfatória (19 votos) 
36,54% 

2. Muito satisfatória (19 votos) 
36,54% 

3. Regular (7 votos) 
13,46% 

4. Não sei responder (3 votos) 
5,77% 

5. Insatisfatória (3 votos) 
5,77% 

6. Muito insatisfatória (1 votos) 
1,92% 

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e possibilidades 
de carreiras que a profissão oferece, bem como a importância da escolha 
profissional para os jovens, a FDSM realiza palestras em diversas escolas de 
Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação sobre esta ação? 

1. Satisfatória (23 votos) 
44,23% 

2. Muito satisfatória (18 votos) 
34,62% 

3. Regular (6 votos) 
11,54% 

4. Não sei responder (3 votos) 
5,77% 

5. Insatisfatória (1 votos) 
1,92% 
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6. Muito insatisfatória (1 votos) 
1,92% 

Você acha que a FDSM têm formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (45 votos) 
86,54% 

2. Não (7 votos) 
13,46% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm influenciado a 
qualidade de vida da população local em relação à diversidade, ao meio 
ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (24 votos) 
46,15% 

2. Não sei responder (20 votos) 
38,46% 

3. Não alterou (8 votos) 
15,38% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida da 
população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 

1. Melhorou (26 votos) 
50,00% 

2. Não sei responder (21 votos) 
40,38% 

3. Não alterou (5 votos) 
9,62% 

Quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (29 votos) 
55,77% 

2. Não sei responder (15 votos) 
28,85% 

3. Não alterou (8 votos) 
15,38% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à inclusão de 
portadores de necessidades especiais: 

1. Muito satisfatória (22 votos) 
42,31% 

2. Satisfatória (20 votos) 
38,46% 

3. Regular (5 votos) 
9,62% 
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4. Não sei responder (3 votos) 
5,77% 

5. Muito insatisfatória (2 votos) 
3,85% 

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

Avaliação Institucional - Eixo 2: Desenvolvimento Institucional - 4º 

período B – 2016 – 55 alunos 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (41 votos) 
74,55% 

2. Não (14 votos) 
25,45% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade de 
Pouso Alegre através de doações dos alunos (disponibilização da inscrição em 
grupos de estudos mediante doação de mantimento) e recursos da própria 
Instituição. 

1. Muito satisfatório (29 votos) 
52,73% 

2. Satisfatório (16 votos) 
29,09% 

3. Não sei responder (5 votos) 
9,09% 

4. Regular (4 votos) 
7,27% 

5. Insatisfatório (1 votos) 
1,82% 

6. Muito insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização de 
projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplo: bingo 
beneficente do Hospital das Clínicas Samuel Libânio; Desfile das Rosas, evento 
Projeto Lencinho com Carinho,etc) você avalia como: 

1. Muito satisfatório (26 votos) 
47,27% 

2. Satisfatório (17 votos) 
30,91% 

3. Não sei responder (7 votos) 
12,73% 

4. Regular (3 votos) 
5,45% 
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5. Insatisfatório (1 votos) 
1,82% 

6. Muito insatisfatório (1 votos) 
1,82% 

O esporte sempre esteve presente na FDSM. Em 2015, a instituição foi uma 
das patrocinadoras do 12º CCPA Open de Tênis e 18º Torneio de Tênis, 
promovidos pelo Clube de Campo Pouso Alegre, além de outros. Você já 
participou de algum evento esportivo promovido ou apoiado pela FDSM? 

1. Não (45 votos) 
81,82% 

2. Sim (10 votos) 
18,18% 

Você sabe que a FDSM, através do Escritório Modelo, assiste pessoas carentes 
de diferentes cidades que estão no entorno de Pouso Alegre? 

1. Sim (46 votos) 
83,64% 

2. Não (9 votos) 
16,36% 

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais locais, 
regionais e nacionais (exemplos: Dia Nacional de Mobilização da Educação 
para o Combate ao Aedes Aegypti e Contra o Zika; Dia Internacional da 
Mulher, Dia Mundial da Água, etc) 

1. Satisfatória (27 votos) 
49,09% 

2. Muito satisfatória (14 votos) 
25,45% 

3. Regular (6 votos) 
10,91% 

4. Insatisfatória (5 votos) 
9,09% 

5. Não sei responder (3 votos) 
5,45% 

6. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e possibilidades 
de carreiras que a profissão oferece, bem como a importância da escolha 
profissional para os jovens, a FDSM realiza palestras em diversas escolas de 
Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação sobre esta ação? 

1. Muito satisfatória (24 votos) 
43,64% 

2. Satisfatória (20 votos) 
36,36% 
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3. Não sei responder (5 votos) 
9,09% 

4. Regular (5 votos) 
9,09% 

5. Insatisfatória (1 votos) 
1,82% 

6. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

Você acha que a FDSM têm formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (48 votos) 
87,27% 

2. Não (7 votos) 
12,73% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm influenciado a 
qualidade de vida da população local em relação à diversidade, ao meio 
ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (31 votos) 
56,36% 

2. Não sei responder (17 votos) 
30,91% 

3. Não alterou (7 votos) 
12,73% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida da 
população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 

1. Melhorou (29 votos) 
52,73% 

2. Não sei responder (18 votos) 
32,73% 

3. Não alterou (8 votos) 
14,55% 

Quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (32 votos) 
58,18% 

2. Não sei responder (15 votos) 
27,27% 

3. Não alterou (8 votos) 
14,55% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à inclusão de 
portadores de necessidades especiais: 
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1. Satisfatória (22 votos) 
40,00% 

2. Muito satisfatória (19 votos) 
34,55% 

3. Não sei responder (8 votos) 
14,55% 

4. Regular (5 votos) 
9,09% 

5. Muito insatisfatória (1 votos) 
1,82% 

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

Avaliação Institucional - Eixo 2: Desenvolvimento Institucional - 4º 

período D – 2016 – 63 alunos 

Perguntas da Enquete 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (53 votos) 
84,13% 

2. Não (10 votos) 
15,87% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade de 
Pouso Alegre através de doações dos alunos (disponibilização da inscrição em 
grupos de estudos mediante doação de mantimento) e recursos da própria 
Instituição. 

1. Muito satisfatório (38 votos) 
60,32% 

2. Satisfatório (20 votos) 
31,75% 

3. Não sei responder (4 votos) 
6,35% 

4. Regular (1 votos) 
1,59% 

5. Muito insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

6. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização de 
projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplo: bingo 
beneficente do Hospital das Clínicas Samuel Libânio; Desfile das Rosas, evento 
Projeto Lencinho com Carinho,etc) você avalia como: 
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1. Muito satisfatório (30 votos) 
47,62% 

2. Satisfatório (16 votos) 
25,40% 

3. Não sei responder (9 votos) 
14,29% 

4. Regular (8 votos) 
12,70% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

6. Muito insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

O esporte sempre esteve presente na FDSM. Em 2015, a instituição foi uma 
das patrocinadoras do 12º CCPA Open de Tênis e 18º Torneio de Tênis, 
promovidos pelo Clube de Campo Pouso Alegre, além de outros. Você já 
participou de algum evento esportivo promovido ou apoiado pela FDSM? 

1. Não (44 votos) 
69,84% 

2. Sim (19 votos) 
30,16% 

Você sabe que a FDSM, através do Escritório Modelo, assiste pessoas carentes 
de diferentes cidades que estão no entorno de Pouso Alegre? 

1. Sim (58 votos) 
92,06% 

2. Não (5 votos) 
7,94% 

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais locais, 
regionais e nacionais (exemplos: Dia Nacional de Mobilização da Educação 
para o Combate ao Aedes Aegypti e Contra o Zika; Dia Internacional da 
Mulher, Dia Mundial da Água, etc) 

1. Muito satisfatória (28 votos) 
44,44% 

2. Satisfatória (16 votos) 
25,40% 

3. Regular (12 votos) 
19,05% 

4. Insatisfatória (3 votos) 
4,76% 

5. Não sei responder (3 votos) 
4,76% 

6. Muito insatisfatória (1 votos) 
1,59% 



Avaliação Institucional - Eixo 2: Desenvolvimento Institucional FDSM  2016 – 
alunos da graduação 

 

22 

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e possibilidades 
de carreiras que a profissão oferece, bem como a importância da escolha 
profissional para os jovens, a FDSM realiza palestras em diversas escolas de 
Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação sobre esta ação? 

1. Muito satisfatória (35 votos) 
55,56% 

2. Satisfatória (18 votos) 
28,57% 

3. Regular (5 votos) 
7,94% 

4. Não sei responder (4 votos) 
6,35% 

5. Muito insatisfatória (1 votos) 
1,59% 

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

Você acha que a FDSM têm formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (59 votos) 
93,65% 

2. Não (4 votos) 
6,35% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm influenciado a 
qualidade de vida da população local em relação à diversidade, ao meio 
ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (39 votos) 
61,90% 

2. Não sei responder (18 votos) 
28,57% 

3. Não alterou (6 votos) 
9,52% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida da 
população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 

1. Melhorou (34 votos) 
53,97% 

2. Não sei responder (20 votos) 
31,75% 

3. Não alterou (9 votos) 
14,29% 

Quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 
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1. Melhorou (41 votos) 
65,08% 

2. Não sei responder (17 votos) 
26,98% 

3. Não alterou (5 votos) 
7,94% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à inclusão de 
portadores de necessidades especiais: 

1. Muito satisfatória (29 votos) 
46,03% 

2. Satisfatória (26 votos) 
41,27% 

3. Não sei responder (4 votos) 
6,35% 

4. Regular (4 votos) 
6,35% 

5. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

6. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

 

Avaliação Institucional - Eixo 2: Desenvolvimento Institucional - 6º 

período A – 2016 – 65 alunos 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (54 votos) 
83,08% 

2. Não (11 votos) 
16,92% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade de 
Pouso Alegre através de doações dos alunos (disponibilização da inscrição em 
grupos de estudos mediante doação de mantimento) e recursos da própria 
Instituição. 

1. Muito satisfatório (32 votos) 
49,23% 

2. Satisfatório (22 votos) 
33,85% 

3. Regular (6 votos) 
9,23% 

4. Não sei responder (3 votos) 
4,62% 

5. Insatisfatório (1 votos) 
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1,54% 

6. Muito insatisfatório (1 votos) 
1,54% 

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização de 
projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplo: bingo 
beneficente do Hospital das Clínicas Samuel Libânio; Desfile das Rosas, evento 
Projeto Lencinho com Carinho,etc) você avalia como: 

1. Muito satisfatório (30 votos) 
46,15% 

2. Satisfatório (21 votos) 
32,31% 

3. Regular (6 votos) 
9,23% 

4. Não sei responder (5 votos) 
7,69% 

5. Insatisfatório (2 votos) 
3,08% 

6. Muito insatisfatório (1 votos) 
1,54% 

O esporte sempre esteve presente na FDSM. Em 2015, a instituição foi uma 
das patrocinadoras do 12º CCPA Open de Tênis e 18º Torneio de Tênis, 
promovidos pelo Clube de Campo Pouso Alegre, além de outros. Você já 
participou de algum evento esportivo promovido ou apoiado pela FDSM? 

1. Não (53 votos) 
81,54% 

2. Sim (12 votos) 
18,46% 

Você sabe que a FDSM, através do Escritório Modelo, assiste pessoas carentes 
de diferentes cidades que estão no entorno de Pouso Alegre? 

1. Sim (62 votos) 
95,38% 

2. Não (3 votos) 
4,62% 

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais locais, 
regionais e nacionais (exemplos: Dia Nacional de Mobilização da Educação 
para o Combate ao Aedes Aegypti e Contra o Zika; Dia Internacional da 
Mulher, Dia Mundial da Água, etc) 

1. Satisfatória (26 votos) 
40,00% 

2. Muito satisfatória (19 votos) 
29,23% 

3. Regular (15 votos) 
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23,08% 

4. Insatisfatória (3 votos) 
4,62% 

5. Não sei responder (2 votos) 
3,08% 

6. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e possibilidades 
de carreiras que a profissão oferece, bem como a importância da escolha 
profissional para os jovens, a FDSM realiza palestras em diversas escolas de 
Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação sobre esta ação? 

1. Muito satisfatória (26 votos) 
40,00% 

2. Satisfatória (26 votos) 
40,00% 

3. Não sei responder (6 votos) 
9,23% 

4. Regular (5 votos) 
7,69% 

5. Muito insatisfatória (1 votos) 
1,54% 

6. nsatisfatória (1 votos) 
1,54% 

Você acha que a FDSM têm formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (57 votos) 
87,69% 

2. Não (8 votos) 
12,31% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm influenciado a 
qualidade de vida da população local em relação à diversidade, ao meio 
ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (44 votos) 
67,69% 

2. Não sei responder (14 votos) 
21,54% 

3. Não alterou (7 votos) 
10,77% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida da 
população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 

1. Melhorou (39 votos) 
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60,00% 

2. Não sei responder (17 votos) 
26,15% 

3. Não alterou (9 votos) 
13,85% 

Quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (44 votos) 
67,69% 

2. Não sei responder (14 votos) 
21,54% 

3. Não alterou (7 votos) 
10,77% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à inclusão de 
portadores de necessidades especiais: 

1. Satisfatória (30 votos) 
46,15% 

2. Muito satisfatória (19 votos) 
29,23% 

3. Regular (9 votos) 
13,85% 

4. Insatisfatória (4 votos) 
6,15% 

5. Não sei responder (3 votos) 
4,62% 

6. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

Avaliação Institucional - Eixo 2: Desenvolvimento Institucional- 6º 

período B – 2016 – 56 alunos 
 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (47 votos) 
83,93% 

2. Não (9 votos) 
16,07% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade de 
Pouso Alegre através de doações dos alunos (disponibilização da inscrição em 
grupos de estudos mediante doação de mantimento) e recursos da própria 
Instituição. 

1. Muito satisfatório (26 votos) 
46,43% 
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2. Satisfatório (23 votos) 
41,07% 

3. Regular (5 votos) 
8,93% 

4. Insatisfatório (1 votos) 
1,79% 

5. Muito insatisfatório (1 votos) 
1,79% 

6. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização de 
projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplo: bingo 
beneficente do Hospital das Clínicas Samuel Libânio; Desfile das Rosas, evento 
Projeto Lencinho com Carinho,etc) você avalia como: 

1. Muito satisfatório (24 votos) 
42,86% 

2. Satisfatório (22 votos) 
39,29% 

3. Regular (5 votos) 
8,93% 

4. Insatisfatório (2 votos) 
3,57% 

5. Não sei responder (2 votos) 
3,57% 

6. Muito insatisfatório (1 votos) 
1,79% 

O esporte sempre esteve presente na FDSM. Em 2015, a instituição foi uma 
das patrocinadoras do 12º CCPA Open de Tênis e 18º Torneio de Tênis, 
promovidos pelo Clube de Campo Pouso Alegre, além de outros. Você já 
participou de algum evento esportivo promovido ou apoiado pela FDSM? 

1. Não (40 votos) 
71,43% 

2. Sim (16 votos) 
28,57% 

Você sabe que a FDSM, através do Escritório Modelo, assiste pessoas carentes 
de diferentes cidades que estão no entorno de Pouso Alegre? 

1. Sim (49 votos) 
87,50% 

2. Não (7 votos) 
12,50% 

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais locais, 
regionais e nacionais (exemplos: Dia Nacional de Mobilização da Educação 
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para o Combate ao Aedes Aegypti e Contra o Zika; Dia Internacional da 
Mulher, Dia Mundial da Água, etc) 

1. Muito satisfatória (21 votos) 
37,50% 

2. Satisfatória (18 votos) 
32,14% 

3. Regular (11 votos) 
19,64% 

4. Não sei responder (4 votos) 
7,14% 

5. Insatisfatória (2 votos) 
3,57% 

6. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e possibilidades 
de carreiras que a profissão oferece, bem como a importância da escolha 
profissional para os jovens, a FDSM realiza palestras em diversas escolas de 
Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação sobre esta ação? 

1. Satisfatória (25 votos) 
44,64% 

2. Muito satisfatória (19 votos) 
33,93% 

3. Não sei responder (6 votos) 
10,71% 

4. Regular (4 votos) 
7,14% 

5. Muito insatisfatória (2 votos) 
3,57% 

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

Você acha que a FDSM têm formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (49 votos) 
87,50% 

2. Não (7 votos) 
12,50% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm influenciado a 
qualidade de vida da população local em relação à diversidade, ao meio 
ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (32 votos) 
57,14% 
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2. Não sei responder (17 votos) 
30,36% 

3. Não alterou (7 votos) 
12,50% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida da 
população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 

1. Melhorou (30 votos) 
53,57% 

2. Não sei responder (15 votos) 
26,79% 

3. Não alterou (11 votos) 
19,64% 

Quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (33 votos) 
58,93% 

2. Não sei responder (14 votos) 
25,00% 

3. Não alterou (9 votos) 
16,07% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à inclusão de 
portadores de necessidades especiais: 

1. Satisfatória (22 votos) 
39,29% 

2. Muito satisfatória (22 votos) 
39,29% 

3. Regular (7 votos) 
12,50% 

4. Não sei responder (4 votos) 
7,14% 

5. Insatisfatória (1 votos) 
1,79% 

6. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 
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Avaliação Institucional - Eixo 2: Desenvolvimento Institucional - 6º 

período D – 2016 – 65 alunos 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (55 votos) 
84,62% 

2. Não (10 votos) 
15,38% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade de 
Pouso Alegre através de doações dos alunos (disponibilização da inscrição em 
grupos de estudos mediante doação de mantimento) e recursos da própria 
Instituição. 

1. Muito satisfatório (33 votos) 
50,77% 

2. Satisfatório (26 votos) 
40,00% 

3. Não sei responder (4 votos) 
6,15% 

4. Regular (2 votos) 
3,08% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

6. Muito insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização de 
projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplo: bingo 
beneficente do Hospital das Clínicas Samuel Libânio; Desfile das Rosas, evento 
Projeto Lencinho com Carinho,etc) você avalia como: 

1. Muito satisfatório (29 votos) 
44,62% 

2. Satisfatório (21 votos) 
32,31% 

3. Não sei responder (6 votos) 
9,23% 

4. Regular (5 votos) 
7,69% 

5. Insatisfatório (3 votos) 
4,62% 

6. Muito insatisfatório (1 votos) 
1,54% 

O esporte sempre esteve presente na FDSM. Em 2015, a instituição foi uma 
das patrocinadoras do 12º CCPA Open de Tênis e 18º Torneio de Tênis, 
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promovidos pelo Clube de Campo Pouso Alegre, além de outros. Você já 
participou de algum evento esportivo promovido ou apoiado pela FDSM? 

1. Não (45 votos) 
69,23% 

2. Sim (20 votos) 
30,77% 

Você sabe que a FDSM, através do Escritório Modelo, assiste pessoas carentes 
de diferentes cidades que estão no entorno de Pouso Alegre? 

1. Sim (62 votos) 
95,38% 

2. Não (3 votos) 
4,62% 

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais locais, 
regionais e nacionais (exemplos: Dia Nacional de Mobilização da Educação 
para o Combate ao Aedes Aegypti e Contra o Zika; Dia Internacional da 
Mulher, Dia Mundial da Água, etc) 

1. Satisfatória (28 votos) 
43,08% 

2. Muito satisfatória (19 votos) 
29,23% 

3. Regular (12 votos) 
18,46% 

4. Insatisfatória (3 votos) 
4,62% 

5. Não sei responder (3 votos) 
4,62% 

6. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e possibilidades 
de carreiras que a profissão oferece, bem como a importância da escolha 
profissional para os jovens, a FDSM realiza palestras em diversas escolas de 
Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação sobre esta ação? 

1. Satisfatória (27 votos) 
41,54% 

2. Muito satisfatória (25 votos) 
38,46% 

3. Regular (7 votos) 
10,77% 

4. Não sei responder (5 votos) 
7,69% 

5. Insatisfatória (1 votos) 
1,54% 
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6. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

Você acha que a FDSM têm formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (60 votos) 
92,31% 

2. Não (5 votos) 
7,69% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm influenciado a 
qualidade de vida da população local em relação à diversidade, ao meio 
ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (43 votos) 
66,15% 

2. Não sei responder (18 votos) 
27,69% 

3. Não alterou (4 votos) 
6,15% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida da 
população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 

1. Melhorou (40 votos) 
61,54% 

2. Não sei responder (19 votos) 
29,23% 

3. Não alterou (6 votos) 
9,23% 

Quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (44 votos) 
67,69% 

2. Não sei responder (16 votos) 
24,62% 

3. Não alterou (5 votos) 
7,69% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à inclusão de 
portadores de necessidades especiais: 

1. Satisfatória (29 votos) 
44,62% 

2. Muito satisfatória (22 votos) 
33,85% 

3. Regular (8 votos) 
12,31% 
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4. Não sei responder (4 votos) 
6,15% 

5. Insatisfatória (2 votos) 
3,08% 

6. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

Avaliação Institucional - Eixo 2: Desenvolvimento Institucional- 8º 

período A – 2016 – 51 alunos 
 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (39 votos) 
76,47% 

2. Não (12 votos) 
23,53% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade de 

Pouso Alegre através de doações dos alunos (disponibilização da inscrição 

em grupos de estudos mediante doação de mantimento) e recursos da 

própria Instituição. 

1. Satisfatório (24 votos) 
47,06% 

2. Muito satisfatório (22 votos) 
43,14% 

3. Não sei responder (4 votos) 
7,84% 

4. Regular (1 votos) 
1,96% 

5. Muito insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

6. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização de 

projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplo: bingo 

beneficente do Hospital das Clínicas Samuel Libânio; Desfile das Rosas, 

evento Projeto Lencinho com Carinho,etc) você avalia como: 

1. Satisfatório (25 votos) 
49,02% 
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2. Muito satisfatório (17 votos) 
33,33% 

3. Não sei responder (6 votos) 
11,76% 

4. Regular (3 votos) 
5,88% 

5. Muito insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

6. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

O esporte sempre esteve presente na FDSM. Em 2015, a instituição foi uma 

das patrocinadoras do 12º CCPA Open de Tênis e 18º Torneio de Tênis, 

promovidos pelo Clube de Campo Pouso Alegre, além de outros. Você já 

participou de algum evento esportivo promovido ou apoiado pela FDSM? 

1. Não (41 votos) 
80,39% 

2. Sim (10 votos) 
19,61% 

Você sabe que a FDSM, através do Escritório Modelo, assiste pessoas 

carentes de diferentes cidades que estão no entorno de Pouso Alegre? 

1. Sim (46 votos) 
90,20% 

2. Não (5 votos) 
9,80% 

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais 

locais, regionais e nacionais (exemplos: Dia Nacional de Mobilização da 

Educação para o Combate ao Aedes Aegypti e Contra o Zika; Dia 

Internacional da Mulher, Dia Mundial da Água, etc) 

1. Satisfatória (25 votos) 
49,02% 

2. Muito satisfatória (15 votos) 
29,41% 

3. Regular (6 votos) 
11,76% 

4. Não sei responder (4 votos) 
7,84% 
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5. Insatisfatória (1 votos) 
1,96% 

6. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e 

possibilidades de carreiras que a profissão oferece, bem como a importância 

da escolha profissional para os jovens, a FDSM realiza palestras em diversas 

escolas de Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação sobre esta ação? 

1. Satisfatória (29 votos) 
56,86% 

2. Muito satisfatória (13 votos) 
25,49% 

3. Não sei responder (7 votos) 
13,73% 

4. Insatisfatória (1 votos) 
1,96% 

5. Regular (1 votos) 
1,96% 

6. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

Você acha que a FDSM têm formado cidadãos engajados na missão de 

transformar a realidade através do direito como instrumento de 

transformação social? 

1. Sim (47 votos) 
92,16% 

2. Não (4 votos) 
7,84% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm influenciado 

a qualidade de vida da população local em relação à diversidade, ao meio 

ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (31 votos) 
60,78% 

2. Não sei responder (14 votos) 
27,45% 

3. Não alterou (6 votos) 
11,76% 
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Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida da 

população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 

1. Melhorou (32 votos) 
62,75% 

2. Não sei responder (18 votos) 
35,29% 

3. Não alterou (1 votos) 
1,96% 

Quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (30 votos) 
58,82% 

2. Não sei responder (19 votos) 
37,25% 

3. Não alterou (2 votos) 
3,92% 

 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à inclusão de 

portadores de necessidades especiais: 

1. Satisfatória (23 votos) 
45,10% 

2. Muito satisfatória (19 votos) 
37,25% 

3. Não sei responder (4 votos) 
7,84% 

4. Regular (4 votos) 
7,84% 

5. Insatisfatória (1 votos) 
1,96% 

6. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 
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Avaliação Institucional - Eixo 2: Desenvolvimento Institucional - 8º 

período B – 2016 – 55 alunos 
 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (45 votos) 
81,82% 

2. Não (10 votos) 
18,18% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade de 
Pouso Alegre através de doações dos alunos (disponibilização da inscrição em 
grupos de estudos mediante doação de mantimento) e recursos da própria 
Instituição. 

1. Satisfatório (25 votos) 
45,45% 

2. Muito satisfatório (20 votos) 
36,36% 

3. Regular (6 votos) 
10,91% 

4. Não sei responder (2 votos) 
3,64% 

5. Insatisfatório (1 votos) 
1,82% 

6. Muito insatisfatório (1 votos) 
1,82% 

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização de 
projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplo: bingo 
beneficente do Hospital das Clínicas Samuel Libânio; Desfile das Rosas, evento 
Projeto Lencinho com Carinho,etc) você avalia como: 

1. Satisfatório (21 votos) 
38,18% 

2. Muito satisfatório (18 votos) 
32,73% 

3. Regular (10 votos) 
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18,18% 

4. Não sei responder (5 votos) 
9,09% 

5. Muito insatisfatório (1 votos) 
1,82% 

6. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

O esporte sempre esteve presente na FDSM. Em 2015, a instituição foi uma 
das patrocinadoras do 12º CCPA Open de Tênis e 18º Torneio de Tênis, 
promovidos pelo Clube de Campo Pouso Alegre, além de outros. Você já 
participou de algum evento esportivo promovido ou apoiado pela FDSM? 

1. Não (36 votos) 
65,45% 

2. Sim (19 votos) 
34,55% 

Você sabe que a FDSM, através do Escritório Modelo, assiste pessoas carentes 
de diferentes cidades que estão no entorno de Pouso Alegre? 

1. Sim (50 votos) 
90,91% 

2. Não (5 votos) 
9,09% 

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais locais, 
regionais e nacionais (exemplos: Dia Nacional de Mobilização da Educação 
para o Combate ao Aedes Aegypti e Contra o Zika; Dia Internacional da 
Mulher, Dia Mundial da Água, etc) 

1. Satisfatória (21 votos) 
38,18% 

2. Regular (15 votos) 
27,27% 

3. Muito satisfatória (13 votos) 
23,64% 

4. Não sei responder (3 votos) 
5,45% 

5. Insatisfatória (3 votos) 
5,45% 

6. Muito insatisfatória (0 votos) 
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0,00% 

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e possibilidades 
de carreiras que a profissão oferece, bem como a importância da escolha 
profissional para os jovens, a FDSM realiza palestras em diversas escolas de 
Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação sobre esta ação? 

1. Satisfatória (22 votos) 
40,00% 

2. Regular (14 votos) 
25,45% 

3. Muito satisfatória (13 votos) 
23,64% 

4. Não sei responder (3 votos) 
5,45% 

5. Muito insatisfatória (2 votos) 
3,64% 

6. Insatisfatória (1 votos) 
1,82% 

Você acha que a FDSM têm formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (44 votos) 
80,00% 

2. Não (11 votos) 
20,00% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm influenciado a 
qualidade de vida da população local em relação à diversidade, ao meio 
ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (33 votos) 
60,00% 

2. Não sei responder (12 votos) 
21,82% 

3. Não alterou (10 votos) 
18,18% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida da 
população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 

1. Melhorou (30 votos) 
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54,55% 

2. Não sei responder (13 votos) 
23,64% 

3. Não alterou (12 votos) 
21,82% 

Quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (30 votos) 
54,55% 

2. Não sei responder (14 votos) 
25,45% 

3. Não alterou (11 votos) 
20,00% 

 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à inclusão de 
portadores de necessidades especiais: 

1. Satisfatória (24 votos) 
43,64% 

2. Muito satisfatória (15 votos) 
27,27% 

3. Regular (9 votos) 
16,36% 

4. Insatisfatória (5 votos) 
9,09% 

5. Não sei responder (2 votos) 
3,64% 

6. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 
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Avaliação Institucional - Eixo 2: Desenvolvimento Institucional - 8º 

período D – 2016 – 53 alunos 
 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (39 votos) 
73,58% 

2. Não (14 votos) 
26,42% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade de 
Pouso Alegre através de doações dos alunos (disponibilização da inscrição em 
grupos de estudos mediante doação de mantimento) e recursos da própria 
Instituição. 

1. Muito satisfatório (21 votos) 
39,62% 

2. Satisfatório (19 votos) 
35,85% 

3. Regular (9 votos) 
16,98% 

4. Não sei responder (3 votos) 
5,66% 

5. Insatisfatório (1 votos) 
1,89% 

6. Muito insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização de 
projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplo: bingo 
beneficente do Hospital das Clínicas Samuel Libânio; Desfile das Rosas, evento 
Projeto Lencinho com Carinho,etc) você avalia como: 

1. Satisfatório (23 votos) 
43,40% 

2. Muito satisfatório (18 votos) 
33,96% 

3. Regular (7 votos) 
13,21% 

4. Não sei responder (3 votos) 
5,66% 
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5. Insatisfatório (1 votos) 
1,89% 

6. Muito insatisfatório (1 votos) 
1,89% 

O esporte sempre esteve presente na FDSM. Em 2015, a instituição foi uma 
das patrocinadoras do 12º CCPA Open de Tênis e 18º Torneio de Tênis, 
promovidos pelo Clube de Campo Pouso Alegre, além de outros. Você já 
participou de algum evento esportivo promovido ou apoiado pela FDSM? 

1. Não (31 votos) 
58,49% 

2. Sim (22 votos) 
41,51% 

Você sabe que a FDSM, através do Escritório Modelo, assiste pessoas carentes 
de diferentes cidades que estão no entorno de Pouso Alegre? 

1. Sim (50 votos) 
94,34% 

2. Não (3 votos) 
5,66% 

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais locais, 
regionais e nacionais (exemplos: Dia Nacional de Mobilização da Educação 
para o Combate ao Aedes Aegypti e Contra o Zika; Dia Internacional da 
Mulher, Dia Mundial da Água, etc) 

1. Satisfatória (23 votos) 
43,40% 

2. Muito satisfatória (16 votos) 
30,19% 

3. Regular (11 votos) 
20,75% 

4. Muito insatisfatória (1 votos) 
1,89% 

5. Não sei responder (1 votos) 
1,89% 

6. Insatisfatória (1 votos) 
1,89% 

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e possibilidades 
de carreiras que a profissão oferece, bem como a importância da escolha 
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profissional para os jovens, a FDSM realiza palestras em diversas escolas de 
Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação sobre esta ação? 

1. Satisfatória (20 votos) 
37,74% 

2. Muito satisfatória (19 votos) 
35,85% 

3. Regular (9 votos) 
16,98% 

4. Não sei responder (5 votos) 
9,43% 

5. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

Você acha que a FDSM têm formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (45 votos) 
84,91% 

2. Não (8 votos) 
15,09% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm influenciado a 
qualidade de vida da população local em relação à diversidade, ao meio 
ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (31 votos) 
58,49% 

2. Não sei responder (15 votos) 
28,30% 

3. Não alterou (7 votos) 
13,21% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida da 
população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 

1. Melhorou (32 votos) 
60,38% 

2. Não sei responder (15 votos) 
28,30% 
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3. Não alterou (6 votos) 
11,32% 

Quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (36 votos) 
67,92% 

2. Não sei responder (9 votos) 
16,98% 

3. Não alterou (8 votos) 
15,09% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à inclusão de 
portadores de necessidades especiais: 

1. Satisfatória (24 votos) 
45,28% 

2. Muito satisfatória (21 votos) 
39,62% 

3. Insatisfatória (4 votos) 
7,55% 

4. Regular (2 votos) 
3,77% 

5. Muito insatisfatória (1 votos) 
1,89% 

6. Não sei responder (1 votos) 
1,89% 

Avaliação Institucional - Eixo 2: Desenvolvimento Institucional- 10º 

período A – 2016 – 46 alunos 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (27 votos) 
58,70% 

2. Não (19 votos) 
41,30% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade de 
Pouso Alegre através de doações dos alunos (disponibilização da inscrição em 
grupos de estudos mediante doação de mantimento) e recursos da própria 
Instituição. 

1. Muito satisfatório (21 votos) 



Avaliação Institucional - Eixo 2: Desenvolvimento Institucional FDSM  2016 – 
alunos da graduação 

 

45 

45,65% 

2. Satisfatório (12 votos) 
26,09% 

3. Não sei responder (6 votos) 
13,04% 

4. Regular (4 votos) 
8,70% 

5. Muito insatisfatório (2 votos) 
4,35% 

6. Insatisfatório (1 votos) 
2,17% 

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização de 
projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplo: bingo 
beneficente do Hospital das Clínicas Samuel Libânio; Desfile das Rosas, evento 
Projeto Lencinho com Carinho,etc) você avalia como: 

1. Muito satisfatório (21 votos) 
45,65% 

2. Satisfatório (11 votos) 
23,91% 

3. Não sei responder (9 votos) 
19,57% 

4. Regular (3 votos) 
6,52% 

5. Muito insatisfatório (1 votos) 
2,17% 

6. Insatisfatório (1 votos) 
2,17% 

O esporte sempre esteve presente na FDSM. Em 2015, a instituição foi uma 
das patrocinadoras do 12º CCPA Open de Tênis e 18º Torneio de Tênis, 
promovidos pelo Clube de Campo Pouso Alegre, além de outros. Você já 
participou de algum evento esportivo promovido ou apoiado pela FDSM? 

1. Não (35 votos) 
76,09% 

2. Sim (11 votos) 
23,91% 

Você sabe que a FDSM, através do Escritório Modelo, assiste pessoas carentes 
de diferentes cidades que estão no entorno de Pouso Alegre? 

1. Sim (45 votos) 
97,83% 

2. Não (1 votos) 
2,17% 

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais locais, 
regionais e nacionais (exemplos: Dia Nacional de Mobilização da Educação 
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para o Combate ao Aedes Aegypti e Contra o Zika; Dia Internacional da 
Mulher, Dia Mundial da Água, etc) 

1. Muito satisfatória (19 votos) 
41,30% 

2. Satisfatória (12 votos) 
26,09% 

3. Regular (9 votos) 
19,57% 

4. Insatisfatória (4 votos) 
8,70% 

5. Não sei responder (2 votos) 
4,35% 

6. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e possibilidades 
de carreiras que a profissão oferece, bem como a importância da escolha 
profissional para os jovens, a FDSM realiza palestras em diversas escolas de 
Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação sobre esta ação? 

1. Muito satisfatória (22 votos) 
47,83% 

2. Satisfatória (12 votos) 
26,09% 

3. Regular (6 votos) 
13,04% 

4. Não sei responder (3 votos) 
6,52% 

5. Muito insatisfatória (2 votos) 
4,35% 

6. Insatisfatória (1 votos) 
2,17% 

Você acha que a FDSM têm formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (35 votos) 
76,09% 

2. Não (11 votos) 
23,91% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm influenciado a 
qualidade de vida da população local em relação à diversidade, ao meio 
ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (28 votos) 
60,87% 



Avaliação Institucional - Eixo 2: Desenvolvimento Institucional FDSM  2016 – 
alunos da graduação 

 

47 

2. Não alterou (9 votos) 
19,57% 

3. Não sei responder (9 votos) 
19,57% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida da 
população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 

1. Melhorou (29 votos) 
63,04% 

2. Não sei responder (10 votos) 
21,74% 

3. Não alterou (7 votos) 
15,22% 

Quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (30 votos) 
65,22% 

2. Não sei responder (11 votos) 
23,91% 

3. Não alterou (5 votos) 
10,87% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à inclusão de 
portadores de necessidades especiais: 

1. Muito satisfatória (17 votos) 
36,96% 

2. Satisfatória (17 votos) 
36,96% 

3. Regular (7 votos) 
15,22% 

4. Não sei responder (2 votos) 
4,35% 

5. Insatisfatória (2 votos) 
4,35% 

6. Muito insatisfatória (1 votos) 
2,17% 
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Avaliação Institucional - Eixo 2: Desenvolvimento Institucional - 10º 

período B – 2016 – 58 alunos 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (38 votos) 
65,52% 

2. Não (20 votos) 
34,48% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade de 
Pouso Alegre através de doações dos alunos (disponibilização da inscrição em 
grupos de estudos mediante doação de mantimento) e recursos da própria 
Instituição. 

1. Muito satisfatório (22 votos) 
37,93% 

2. Satisfatório (19 votos) 
32,76% 

3. Regular (9 votos) 
15,52% 

4. Não sei responder (4 votos) 
6,90% 

5. Muito insatisfatório (3 votos) 
5,17% 

6. Insatisfatório (1 votos) 
1,72% 

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização de 
projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplo: bingo 
beneficente do Hospital das Clínicas Samuel Libânio; Desfile das Rosas, evento 
Projeto Lencinho com Carinho,etc) você avalia como: 

1. Muito satisfatório (20 votos) 
34,48% 

2. Satisfatório (17 votos) 
29,31% 

3. Regular (10 votos) 
17,24% 

4. Não sei responder (7 votos) 
12,07% 

5. Muito insatisfatório (3 votos) 
5,17% 

6. Insatisfatório (1 votos) 
1,72% 

O esporte sempre esteve presente na FDSM. Em 2015, a instituição foi uma 
das patrocinadoras do 12º CCPA Open de Tênis e 18º Torneio de Tênis, 
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promovidos pelo Clube de Campo Pouso Alegre, além de outros. Você já 
participou de algum evento esportivo promovido ou apoiado pela FDSM? 

1. Não (47 votos) 
81,03% 

2. Sim (11 votos) 
18,97% 

Você sabe que a FDSM, através do Escritório Modelo, assiste pessoas carentes 
de diferentes cidades que estão no entorno de Pouso Alegre? 

1. Sim (54 votos) 
93,10% 

2. Não (4 votos) 
6,90% 

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais locais, 
regionais e nacionais (exemplos: Dia Nacional de Mobilização da Educação 
para o Combate ao Aedes Aegypti e Contra o Zika; Dia Internacional da 
Mulher, Dia Mundial da Água, etc) 

1. Satisfatória (22 votos) 
37,93% 

2. Muito satisfatória (17 votos) 
29,31% 

3. Regular (11 votos) 
18,97% 

4. Insatisfatória (3 votos) 
5,17% 

5. Não sei responder (3 votos) 
5,17% 

6. Muito insatisfatória (2 votos) 
3,45% 

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e possibilidades 
de carreiras que a profissão oferece, bem como a importância da escolha 
profissional para os jovens, a FDSM realiza palestras em diversas escolas de 
Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação sobre esta ação? 

1. Satisfatória (22 votos) 
37,93% 

2. Muito satisfatória (18 votos) 
31,03% 

3. Regular (10 votos) 
17,24% 

4. Não sei responder (6 votos) 
10,34% 

5. Muito insatisfatória (2 votos) 
3,45% 
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6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

Você acha que a FDSM têm formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (45 votos) 
77,59% 

2. Não (13 votos) 
22,41% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm influenciado a 
qualidade de vida da população local em relação à diversidade, ao meio 
ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (35 votos) 
60,34% 

2. Não alterou (14 votos) 
24,14% 

3. Não sei responder (9 votos) 
15,52% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida da 
população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 

1. Melhorou (33 votos) 
56,90% 

2. Não alterou (13 votos) 
22,41% 

3. Não sei responder (12 votos) 
20,69% 

Quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (35 votos) 
60,34% 

2. Não alterou (14 votos) 
24,14% 

3. Não sei responder (9 votos) 
15,52% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à inclusão de 
portadores de necessidades especiais: 

1. Satisfatória (20 votos) 
34,48% 

2. Muito satisfatória (16 votos) 
27,59% 

3. Regular (13 votos) 
22,41% 
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4. Insatisfatória (4 votos) 
6,90% 

5. Muito insatisfatória (3 votos) 
5,17% 

6. Não sei responder (2 votos) 
3,45% 

 

Avaliação Institucional - Eixo 2: Desenvolvimento Institucional - 10º 

período D – 2016 – 36 alunos 
 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (24 votos) 
66,67% 

2. Não (12 votos) 
33,33% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade de 
Pouso Alegre através de doações dos alunos (disponibilização da inscrição em 
grupos de estudos mediante doação de mantimento) e recursos da própria 
Instituição. 

1. Muito satisfatório (14 votos) 
38,89% 

2. Satisfatório (14 votos) 
38,89% 

3. Regular (4 votos) 
11,11% 

4. Não sei responder (3 votos) 
8,33% 

5. Muito insatisfatório (1 votos) 
2,78% 

6. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização de 
projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplo: bingo 
beneficente do Hospital das Clínicas Samuel Libânio; Desfile das Rosas, evento 
Projeto Lencinho com Carinho,etc) você avalia como: 

1. Satisfatório (14 votos) 
38,89% 

2. Muito satisfatório (13 votos) 
36,11% 

3. Não sei responder (5 votos) 
13,89% 
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4. Regular (3 votos) 
8,33% 

5. Muito insatisfatório (1 votos) 
2,78% 

6. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

O esporte sempre esteve presente na FDSM. Em 2015, a instituição foi uma 
das patrocinadoras do 12º CCPA Open de Tênis e 18º Torneio de Tênis, 
promovidos pelo Clube de Campo Pouso Alegre, além de outros. Você já 
participou de algum evento esportivo promovido ou apoiado pela FDSM? 

1. Não (27 votos) 
75,00% 

2. Sim (9 votos) 
25,00% 

Você sabe que a FDSM, através do Escritório Modelo, assiste pessoas carentes 
de diferentes cidades que estão no entorno de Pouso Alegre? 

1. Sim (35 votos) 
97,22% 

2. Não (1 votos) 
2,78% 

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais locais, 
regionais e nacionais (exemplos: Dia Nacional de Mobilização da Educação 
para o Combate ao Aedes Aegypti e Contra o Zika; Dia Internacional da 
Mulher, Dia Mundial da Água, etc) 

1. Muito satisfatória (13 votos) 
36,11% 

2. Satisfatória (11 votos) 
30,56% 

3. Regular (7 votos) 
19,44% 

4. Não sei responder (4 votos) 
11,11% 

5. Insatisfatória (1 votos) 
2,78% 

6. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e possibilidades 
de carreiras que a profissão oferece, bem como a importância da escolha 
profissional para os jovens, a FDSM realiza palestras em diversas escolas de 
Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação sobre esta ação? 

1. Muito satisfatória (15 votos) 
41,67% 
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2. Satisfatória (13 votos) 
36,11% 

3. Regular (5 votos) 
13,89% 

4. Não sei responder (3 votos) 
8,33% 

5. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

Você acha que a FDSM têm formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (30 votos) 
83,33% 

2. Não (6 votos) 
16,67% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm influenciado a 
qualidade de vida da população local em relação à diversidade, ao meio 
ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (17 votos) 
47,22% 

2. Não sei responder (10 votos) 
27,78% 

3. Não alterou (9 votos) 
25,00% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida da 
população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 

1. Melhorou (18 votos) 
50,00% 

2. Não sei responder (10 votos) 
27,78% 

3. Não alterou (8 votos) 
22,22% 

Quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (20 votos) 
55,56% 

2. Não sei responder (9 votos) 
25,00% 

3. Não alterou (7 votos) 
19,44% 
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Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à inclusão de 
portadores de necessidades especiais: 

1. Muito satisfatória (20 votos) 
55,56% 

2. Satisfatória (8 votos) 
22,22% 

3. Não sei responder (4 votos) 
11,11% 

4. Regular (3 votos) 
8,33% 

5. Insatisfatória (1 votos) 
2,78% 

6. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Em publicações de pesquisas, as respostas descritivas são excluídas para preservar a 

identidade dos participantes. 


