
 

 

  

Pesquisa com os 
conveniados do 
Núcleo de Prática 
Jurídica FDSM 
Realizada entre os dias 31 de maio e 

30 de junho de 2021. 
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Código Título Data Pub. Data Exp. Meio 
utilizado 

Nº 
usuários 

enviados/    
filtrados 

Nº de 
participantes 

Porcentagem 
de 

participação 
(%) 

Objetivo: Instrumento 
de Avaliação 

s/código 

Pesquisa 
com os 

conveniados 
do Núcleo 
de Prática 

Jurídica 

31/05/2021 30/06/2021 
Google 
Forms 

153 11 7,19 

Verificar a 
satisfação do 

conveniado com a 
FDSM e seus 

estagiários, bem 
como a imagem 

pública e a 
importância da 

FDSM para região e 
a probabilidade de 
indicação da FDSM 

para outro 
escritório, empresa, 

órgão público, 
amigo ou conhecido 

Instrumento 
de Avaliação 
Institucional 

Externa, 
datado 

outubro de 
2017. 3.7 

Comunicação 
da IES com a 
comunidade 

externa 

 

PERGUNTAS DA ENQUETE: 

 

 

Sim: 8 votos (72,7%) 

Não: 3 votos (27,3%) 
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Muito satisfatórias: 4 votos (36,4%) 

Satisfatórias: 4 votos (36,4%) 

Não há estagiários da FDSM atuando em meu escritório, empresa ou órgão público: 3 votos (27,3%) 

 

 

Muito satisfatória: 9 votos (81,8%) 

Satisfatória: 2 votos (18,2%) 
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Muito importante: 9 votos (81,8%) 

Essencial: 2 votos (18,2%) 

 

 

10 (extremamente provável): 7 votos (63,6%) 

8: 3 votos (27,3%) 

9: 1 voto (9,1%) 
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CONCLUSÃO: 

A pesquisa foi realizada entre os dias 31 de maio e 30 de junho de 2021, com o envio do link para resposta por 

meio do “google forms”. 

Da lista de 153 conveniados informados pelo NPJ, 11 responderam o questionário (7,19% de participação).  

Deste total, 72,7% disseram que há estagiários da FDSM atuando em seu escritório, empresa ou órgão público. 

Medindo a satisfação do conveniado com a atuação do estagiário, obtemos 100% das respostas mais favoráveis 

(muito satisfatórias e satisfatórias). 3 dos respondentes informaram que não há estagiários da FDSM atuando 

em seu escritório, empresa ou órgão público.  

Sobre a FDSM na região:  

 A imagem pública obteve 100% das respostas mais favoráveis (muito satisfatória e satisfatória); 

 E 81,8% responderam que a IES é muito importante. 

Na última questão objetiva “Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você indicar a FDSM para outro 

escritório, empresa ou órgão público ou um amigo ou conhecido? ”, 63,6% dos entrevistados escolheram o 

número 10 (extremamente provável). 
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1 Nota: as respostas descritivas compõem relatório à parte, não publicável. 


