
 

 

  

Pesquisa 

Alunos concluintes 2019 

 



Resultado da pesquisa com os alunos concluintes em 2019 

A pesquisa foi aplicada, por formulário impresso, pelo setor comercial, nos últimos dias de aulas, aos alunos dos décimos períodos 2019. 

220 participações (97,35%) 

 

Código Título Data Pub. Data Exp. Meio utilizado 
Nº usuários 
enviados/    
filtrados 

Nº de 
participantes 

Porcentagem de 
participação (%) 

Objetivo: 
Instrumento de 

Avaliação 

3163 

Enquete alunos 

concluintes do 10º 

período 2019. (A 

pesquisa foi 

realizada nos 

últimos dias de 

aulas, em 2019. A 

compilação foi 

realizada em junho 

de 2020, em razão 

do distanciamento 

ocasionado pela 

pandemia do COVID-

19. 

15/06/2020* 15/06/2020* 
Formulário 

impresso 
226 220 97,35 

Verificar interesse dos 

concluintes na 

continuidade dos estudos 

(extensão, especialização, 

mestrado e/ou doutorado), 

a sua inserção no mercado 

de trabalho e interesse em 

prestar concurso público 

Instrumento de 

Avaliação 

Institucional 

Externa, datado 

outubro de 

2017. 3.1 

Políticas de 

ensino e ações 

acadêmico-

administrativas 

para os cursos 

de graduação 

* compilação da pesquisa em junho de 2020. 

 

 

 

 



 

Participantes da pesquisa: 

 Nº usuários 
Nº de 

participantes 

Porcentagem 
de participação 

(%) 
   

Acadêmico do 10º período A 64 60 93,75    

       

 Nº usuários 
Nº de 

participantes 

Porcentagem 
de participação 

(%) 
   

Acadêmico do 10º período B 57 57 100%    

       

 Nº usuários 
Nº de 

participantes 

Porcentagem 
de participação 

(%) 
   

Acadêmico do 10º período D 105 103 98,10    

       

 

 

 

 

 



 

Resultado:  

 Opções mais votadas 

2- Quais cursos você teria interesse de cursar 
futuramente? 

Especialização - 92 votos (41,82%).  
*Resultado considerando a primeira escolha de voto.  

* Vários participantes escolheram mais de uma opção para 
esta questão. 

4- Quanto a sua inserção no mercado de trabalho, 
você está trabalhando? 

Sim - 125 votos (56,82%) 

5- Quanto a sua inserção no mercado de trabalho, 
você está trabalhando na área jurídica? 

Não - 125 votos (56,82%) 

7- Quanto a sua inserção no mercado de trabalho, 
você prestou o Exame da OAB? 

Sim - 133 votos (60,45%) 

8- Quanto a sua inserção no mercado de trabalho, se 
prestou o Exame da OAB, foi aprovado? 

Sim - 102 votos (46,36%) 

9- Quanto a sua inserção no mercado de trabalho, 
você tem interesse em prestar concurso? 

Sim - 164 votos (74,55%) 



Perguntas da Enquete 

1. Qual o seu perfil? 

1. Acadêmico do 10º período D (103 votos) 
46,82% 

2. Acadêmico do 10º período A (60 votos) 
27,27% 

3. Acadêmico do 10º período B (57 votos) 
25,91% 

 

 

Acadêmico do 

10º período D  

Acadêmico do 

10º período A 

Acadêmico 

do 10º 

período B 

1. Qual o seu 

perfil? 
103 60 57 

 

 

 

 

 

 

Acadêmico do 
10º período D 

47%

Acadêmico do 
10º período A

27%

Acadêmico do 
10º período B

26%

1. Qual o seu perfil?



2- Quais cursos você teria interesse de cursar futuramente*? 

1. Especialização (92 votos) 
41,82% 

2. Não tenho interesse (46 votos) 
20,91% 

3. Extensão (43 votos) 
19,55% 

4. Mestrado e/ou Doutorado (32 votos) 
14,55% 

5. Em branco (7 votos) 
3,18% 

 
Especialização 

Não tenho 

interesse 
Extensão 

Mestrado e/ou 

Doutorado 

Em 

branco 

2- Quais cursos você 

teria interesse de cursar 

futuramente? 

92 46 43 32 7 

* Resultado considerando a primeira escolha de voto.  

* Vários participantes escolheram mais de uma opção para esta questão. 

 

 

 

 

Especialização 
42%

Não tenho 
interesse 

21%

Extensão
20%

Mestrado e/ou 
Doutorado

14%

Em branco
3%

2- QUAIS CURSOS VOCÊ TERIA INTERESSE 
DE CURSAR FUTURAMENTE?



3- Se tem interesse de cursar extensão, especialização, mestrado e/ou 
doutorado, em qual (is) área (s)? 

*As respostas de texto não são publicáveis.  

 

4- Quanto a sua inserção no mercado de trabalho, você está trabalhando? 

1. Sim (125 votos) 
56,82% 

2. Não (94 votos) 
42,73% 

3. Em branco (1 votos) 
0,45% 

 

 Sim Não Em branco 

4- Quanto a sua inserção no mercado de trabalho, 
você está trabalhando? 

125 94 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim
57%

Não 
43%

Em branco
0%

4- Quanto a sua inserção no mercado de 
trabalho, você está trabalhando?



5- Quanto a sua inserção no mercado de trabalho, você está trabalhando na 
área jurídica? 

1. Não (125 votos) 
56,82% 

2. Sim (88 votos) 
40,00% 

3. Em branco (7 votos) 
3,18% 

 

 Sim Não 
Em 

branco 

5- Quanto a sua inserção no mercado de trabalho, você está 
trabalhando na área jurídica? 

88 125 7 

 

 

6- Se está trabalhando na área jurídica, em qual função/atividade? 

*As respostas de texto não são publicáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

Sim
40%

Não 
57%

Em branco
3%

5- Quanto a sua inserção no mercado de 
trabalho, você está trabalhando na área jurídica?



7- Quanto a sua inserção no mercado de trabalho, você prestou o Exame da 
OAB? 

1. Sim (133 votos) 
60,45% 

2. Não (86 votos) 
39,09% 

3. Em branco (1 votos) 
0,45% 

 

 
Sim Não Em branco 

7- Quanto a sua inserção no mercado de trabalho, você prestou o 

Exame da OAB? 
133 86 1 

 

 

8- Quanto a sua inserção no mercado de trabalho, se prestou o Exame da OAB, 
foi aprovado? 

1. Sim (102 votos) 
46,36% 

2. Em branco (72 votos) 
32,73% 

3. Não (46 votos) 
20,91% 

 

Sim
60%

Não 
39%

Em branco
1%

7- Quanto a sua inserção no mercado de trabalho, 
você prestou o Exame da OAB?



 Sim Não Em branco 

8- Quanto a sua inserção 
no mercado de trabalho, 
se prestou o Exame da 

OAB, foi aprovado? 

102 46 72 

 

 

 

 

9- Quanto a sua inserção no mercado de trabalho, tem interesse em prestar 
concurso? 

1. Sim (164 votos) 
74,55% 

2. Não (50 votos) 
22,73% 

3. Em branco (6 votos) 
2,73% 

 

 Sim Não  Em branco 

8- Quanto a sua inserção no mercado de trabalho, você tem 
interesse em prestar concurso? 164 50 6 

 

Sim
46%

Não 
21%

Em branco
33%

8- Quanto a sua inserção no mercado de trabalho, se 
prestou o Exame da OAB, foi aprovado?



 

10- Se tem interesse em prestar concurso, qual? 

*As respostas de texto não são publicáveis.  

 

11- Com base na sua experiência, que componente (s) poderia (m) ser 
incorporado (s) à formação dos alunos da FDSM para facilitar sua inserção no 
mercado de trabalho? 

*As respostas de texto não são publicáveis.  

 

Sim
74%

Não 
23%

Em branco
3%

9- Quanto a sua inserção no mercado de 
trabalho, você tem interesse em prestar 

concurso?


