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Resultado Pesquisa Egressos Graduação 2019 

Código Título 
Meio 

utilizado 

Nº 
usuários 
enviados 

Nº de 
participantes 

Porcentagem 
de 

participação 
(%) 

Objetivo: 
Instrumento de 

Avaliação 

s/código 

Questionário 
aplicado nos 
egressos da 
graduação 

de 2019 

Google 
forms 

193 26 13,47 

Acompanhamento 
dos egressos, 

verificar a 
atualização a 
respeito da 

continuidade na 
vida acadêmica ou 

da inserção 
profissional, 

estudo 
comparativo entre 

a atuação do 
egresso e a 
formação 
recebida. 

Instrumento de 
Avaliação 

Institucional 
Externa, datado 

outubro de 2017. 
3.7 Política 

institucional de 
acompanhamento 

dos egressos 

Conforme planejamento de autoavaliação institucional, a pesquisa com os egressos 
de 2019 deveria ser feita 1 (um) ano após a colação de grau do acadêmico. Assim 
sendo, o questionário foi aplicado entre os dias entre os dias 19 de fevereiro e 21 de 
março de 2021. 

Coleta de dados – formato: Formulário criado no “google forms” e encaminhado 
link de acesso pelo e-mail da CPA para 193 egressos da graduação de 2019. Auxílio na 
divulgação por meio do WhatsApp do setor comercial. 

 

Nº de pesquisas respondidas: 26 participações (13,47%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Resultado Pesquisa Egressos Graduação 2019 

 

Resultado da enquete 

 
 22 votos (84,6%) sim 

 4 votos (15,4%) não 
 

 

 
 19 votos (73,1%) sim 

 3 votos (11,5%) não 

 4 votos (15,4%) não prestei o Exame da OAB 
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 20 votos (76,9%) sim 

 4 votos (15,4%) não 

 2 votos (7,7%) não estou trabalhando 
 
 

 
Nesta questão admite-se mais de uma resposta. Assim: 

 15 votos (57,7%) advocacia 

 7 votos (26,9%) outro 

 5 votos (19,2%) não estou trabalhando na área jurídica 
 



 
Resultado Pesquisa Egressos Graduação 2019 

 

 
 9 votos (34,6%) sim 

 13 votos (50%) não 

 4 votos (15,4%) não tenho interesse 

 

 
 2 votos (7,7%) sim 

 24 votos (92,3%) não 
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 15 votos (57,7%) sim 

 11 votos (42,3%) não 
 
 

 
 1 voto (3,8%) totalmente preparado 

 3 votos (11,5%) muito preparado 

 19 votos (73,1%) mais ou menos preparado 

 3 votos (11,5%) nada preparado 
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 4 votos (15,4%) foram superadas 

 13 votos (50%) foram atendidas 

 8 votos (30,8%) foram parcialmente atendidas 

 1 voto (3,8%) não foram atendidas 
 

 
 
 

 Excelente Bom Regular Não sei 

Grade curricular 11 votos 11 votos 4 votos 0 

Formação profissional voltada para o mercado 
de trabalho 

3 votos 8 votos 15 votos 0 

 
Didática das aulas e conteúdo ministrado 

pelos professores 
6 votos 15 votos 5 votos 0 

Formação e preparo dos professores 10 votos 12 votos 4 votos 0 

Biblioteca 23 votos 3 votos 0 0 

Espaço físico e instalações da Faculdade 23 votos 3 votos 0 0 

Atividades extraclasse e eventos científicos 12 votos 9 votos 5 votos 0 

A vivência universitária 11 votos 11 votos 4 votos 0 

Atendimento ao aluno 21 votos 3 votos 2 votos 0 

Empregabilidade 3 votos 8 votos 15 votos 0 

Responsabilidade Social 14 votos 12 votos 0 0 

Política de atendimento ao egresso 7 votos 11 votos 4 votos 4 votos 

Relação com entidades de classe e empresas 
do setor 

6 votos 8 votos 8 votos 4 votos 

Promoção da cidadania e inclusão social 9 votos 15 votos 2 votos 0 
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 0 voto (0%) 1 (discordo totalmente) 

 1 voto (3,8%) 2 

 2 votos (7,7%) 3 

 4 votos (15,4%) 4 

 6 votos (23,1%) 5 

 13 votos (50%) 6 (concordo totalmente) 

 0 votos (0%) não sei responder 
 

 
 5 votos (19,2%) sim 

 21 votos (80,8%) não 
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 16 votos (61,5%) sim 

 7 votos (26,9%) não 

 3 votos (11,5%) já participo ou participei 

 
Nesta questão admite-se mais de uma resposta. Assim: 

 5 votos (19,2%) e-mail marketing 

 11 votos (42,3%) site 

 3 votos (11,5%) WhatsApp 

 13 votos (50%) redes sociais 
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Conclusão 
 

Com 26 participações, vejamos o quadro com as opções de respostas mais 
utilizadas pelos egressos da graduação de 2019: 

Você prestou o Exame da OAB 22 votos (84,6%) sim 

Se prestou o Exame da OAB, foi aprovado? 19 votos (73,1%) sim 

Você está trabalhando na área jurídica? 20 votos (76,9%) sim 

Se está trabalhando na área jurídica, em qual 

função/atividade? 

15 votos (57,7%) advocacia 

Você prestou concurso público? 13 votos (50%) não 

Fez ou está fazendo outro curso de graduação? 24 votos (92,3%) não 

Fez ou está fazendo um curso de Pós-Graduação 

e/ou Extensão? 

15 votos (57,7%) sim 

Ao concluir seu curso de graduação, como você 

se sentia para enfrentar o mercado de trabalho? 

19 votos (73,1%) mais ou menos preparado 

Suas expectativas iniciais em relação ao curso 13 votos (50%) foram atendidas 

As disciplinas cursadas contribuíram para sua 

formação integral, como cidadão e profissional. 

13 votos (50%) 6 (concordo totalmente) 

 

Após o curso, você já participou de atividades na 

FDSM? 

21 votos (80,8%) não 

Você tem interesse em retornar à FDSM para 

fazer algum curso de Pós-Graduação lato ou 

stricto sensu ou ainda Curso de Extensão? 

16 votos (61,5%) sim 

Como você fica sabendo das notícias e cursos da 

FDSM hoje? 

13 votos (50%) redes sociais 
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Em relação à formação recebida pelos egressos da graduação de 2019, 
verificou-se o percentual da somatória das respostas mais favoráveis (excelente e 
bom): 

  Somatória das respostas 
Excelente + Bom (%) 

Grade curricular 84,62 

Formação profissional voltada para o 
mercado de trabalho 

42,31 

Didática das aulas e conteúdo 
ministrado pelos professores 

80,77 

Formação e preparo dos professores 84,62 

Biblioteca 100,00 

Espaço físico e instalações da Faculdade 100,00 

Atividades extraclasse e eventos 
científicos 

80,77 

A vivência universitária 84,62 

Atendimento ao aluno 92,31 

Empregabilidade 42,31 

Responsabilidade Social 100,00 

Política de atendimento ao egresso 69,23 

Relação com entidades de classe e 
empresas do setor 

53,85 

Promoção da cidadania e inclusão 
social 

92,31 

Os quesitos interrogados permaneceram acima de 50% da somatória das 
respostas “excelente” e “bom”, com exceção das questões “formação profissional 
voltada para o mercado de trabalho” e “empregabilidade”.  

Com base nas respostas objetivas, a CPA, então, analisou que 22 egressos de 26 
participantes da pesquisa prestaram o Exame da Ordem e 19 lograram aprovação. De 
26 egressos, 20 estão trabalhando na área jurídica e 15 atuando como advogados. 13 
egressos (50%) concordaram totalmente com a afirmação de que as disciplinas 
cursadas contribuíram para sua formação integral, como cidadão e profissional, e as 
expectativas iniciais em relação ao curso foram atendidas (4 disseram que foram 
superadas). Na questão sobre o sentimento para enfrentar o mercado de trabalho ao 
concluir o curso, 1 egresso selecionou a resposta “totalmente preparado”, 3 egressos, 
“muito preparado” e 19 votos “mais ou menos preparado”. Assim, a CPA entende que 
os quesitos abaixo de 50% não prejudicaram a avaliação geral. 

Com a mudança na metodologia de aplicação da pesquisa, nos anos anteriores 
enviadas por e-mail, nesta por envio de link e com menor quantidade de questões, 
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percebeu-se maior adesão dos egressos. Em 2020 tivemos apenas 3 participações 
(1,59%) dos egressos de 2018. Já em 2021, 26 egressos de 2019 (13,47%). 

Sabe-se que a participação na enquete demanda espontaneidade daqueles que 
não mais estão vinculados à IES. Mesmo assim, a CPA busca ferramentas para maior 
adesão. Cita-se o plano de ação preventivo, PAP 01/2021, feito junto ao sistema de 
qualidade e a manutenção da carta, em 2020 enviada por meio digital, com assinatura 
do Diretor, convidando os alunos do 10º período para continuidade de participação 
nas pesquisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: as respostas de texto não são publicáveis. 



 


