
 

  

 

 

Pesquisa de satisfação 

Pós graduação Lato Sensu em Direito Constitucional  

2º semestre 2016 

Turma B – 2015/2016 – 3º módulo 

Avaliação Geral do Curso 



Análise de dados: 

Pós graduação Lato Sensu em Direito Constitucional 

2º semestre 2016 

Turma B – 2015/2016 – 3º módulo 

Avaliação Geral do Curso 

1. Setor responsável Coordenadoria Científica de Pós-graduação em Direito 

2.  Coleta de dados - formato Formulários entregues pela Secretaria da Pós-

graduação (disponíveis na sala da Comissão Própria de 

Avaliação)  

3. Data: 17 de dezembro de 2016 

4.   Divulgação dos resultados www.fdsm.edu.br – link CPA  

5. Nº de formulários respondidos 05 participantes de um total de 08alunos 

 

Quanto ao curso como um todo - o programa do curso foi cumprido: 

1. Sim (5 votos) 
100,00% 

2. Razoavelmente (0 votos) 
0,00% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

Quanto ao curso como um todo - o curso possibilitou o aprofundamento de 
conhecimentos teóricos e práticos: 

1. Razoavelmente (3 votos) 
60,00% 

2. Não (1 votos) 
20,00% 

3. Sim (1 votos) 
20,00% 

Quanto ao curso como um todo - qual a sua avaliação geral do corpo docente: 

1. Muito satisfatória (2 votos) 
40,00% 

2. Satisfatória (2 votos) 

http://www.fdsm.edu.br/CPA/81.pdf


40,00% 

3. Regular (1 votos) 
20,00% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

Quanto ao curso como um todo - os recursos audiovisuais, caso tenham sido 
utilizados, foram satisfatórios quanto à quantidade e à qualidade: 

1. Sim (5 votos) 
100,00% 

2. Razoavelmente (0 votos) 
0,00% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

Quanto ao curso como um todo - o curso como um todo atendeu 
satisfatoriamente as suas expectativas: 

1. Sim (3 votos) 
60,00% 

2. Razoavelmente (1 votos) 
20,00% 

3. Não (1 votos) 
20,00% 

Pretensão outro curso - tem interesse de participar de outro curso na FDSM? 

1. Sim (4 votos) 
80,00% 

2. Não (1 votos) 
20,00% 

 

Autoavaliação - qual é a sua autoavaliação (conhecimento adquirido, 
aproveitamento das aulas, etc)? 

1. Regular (3 votos) 
60,00% 

2. Muito satisfatória (1 votos) 
20,00% 

3. Satisfatória (1 votos) 



20,00% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

 

Sem comentários. 


