
 

  

 

 

 

 

Resultado Pesquisa de Satisfação Pós-graduação Lato sensu  

1º semestre de 2021 

Período: 9 de junho a 9 de julho de 

2021. 

Meio utilizado: portal do aluno 

Objetivo: verificar o índice de 

satisfação das disciplinas do 1º 

semestre de 2021 - avaliação do 

quadro docente, interação com a 

classe, material didático, sistema 

de avaliação, suporte on-line da 

Secretaria, expectativas, aplicação 

prática e profundidade do 

conteúdo. E avaliação conclusiva 

do 3º módulo. 

Participações: 2 alunos de 6 

usuários (33,33%) em cada uma 

das pesquisas. 
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Porcentagem de participação  

  
Código 

Enquete 

Código 
Solic. 

Pesquisa 

Método 
aplicação 

Data início 
aplicação 

da 
pesquisa 

Data 
término 

aplicação 
pesquisa 

Nº 
alunos 

Nº de 
participantes 
na pesquisa 

Porcentagem 
de 

participação 
(%) 

Pesquisa de 
Satisfação Pós-
graduação Lato 

Sensu em 
Direito 

Constitucional - 
1º semestre 

2021 - avaliação 
do 3º módulo 

3681 3011 
Portal do 

aluno 
09/06/2021 09/07/2021 6 2 33,33 

 

  

   

   
Especialização 

em Direito 
Constitucional 

- avaliação 
geral 

Código Enquete 
Código 
Solic. 

Pesquisa 

Data início 
aplicação 

da 
pesquisa 

Data 
término 

aplicação 
pesquisa 

Nº 
alunos 

Nº de 
participantes 
na pesquisa 

Porcentagem 
de 

participação 
(%) 

Pesquisa de 
Satisfação 

Pós-
graduação 

Lato Sensu em 
Direito 

Constitucional 
- 1º semestre 

2021 - 
avaliação 

geral 

3682 3011 09/06/2021 09/07/2021 6 2 33,33 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Questões de acordo com indicador da qualidade1: 

A soma das respostas “muito satisfatório” e “satisfatório” deve ser de no mínimo 70% do total de respostas, 

conforme indicador estabelecido no SGQ. 

Perguntas da Enquete 

Em relação ao quadro docente, como você avalia o Domínio da Matéria? 

1. Satisfatório (2 votos) 
100,00% 

2. Regular (0 votos) 
0,00% 

3. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

 

Legenda do gráfico acima:  

MS + S: Respostas muito satisfatório + satisfatório  
R+I+MI: Respostas regular + insatisfatório + muito insatisfatório. 

A soma das respostas muito satisfatório e satisfatório foi de 100% do total de respostas. Meta atingida. 

                                                             
1  Com a crise sanitária da COVID/2019, a partir de março de 2020, as aulas presenciais migraram para transmissão via WEBINAR, 

ao vivo. Posteriormente, foram gravadas e disponibilizadas no portal do aluno.  Em 2021, com a turma do último módulo, a 

plataforma das aulas foi substituída, para maior interatividade do professor e dos alunos, pelo ZOOM, sendo gravadas e 

disponibilizadas no portal. O ano pandêmico, diante de inúmeras incertezas e dificuldades, mesmo com a oferta do curso modular, 

o que facilitaria o acesso financeiro do acadêmico, fez a FDSM repensar a sua atuação no segmento da especialização lato sensu. 

Desse modo, após análise e decisão da Direção e da Coordenação Científica e de Pós-graduação, as entradas semestrais no curso 

de especialização foram encerradas. Assim, no primeiro semestre de 2021, finalizou-se o último módulo da pós-graduação. Desse 

modo, em virtude do distanciamento social e da conclusão do curso, algumas questões aplicadas no questionário foram excluídas 

(tais como:  “Qual a sua avaliação sobre o Espaço físico - salas de aula?”, “Subdivisões do curso em módulos, se houver” e “Qual é 

a avaliação da Biblioteca da FDSM, considerando seu uso para a Pós-graduação?”) ou modificada (de “avalie o atendimento da 

Secretaria da Pós-graduação” para “ avalie o suporte on-line dado pela equipe da Secretaria da Pós-graduação”).  

MUITO SATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO

REGULAR

INSATISFATÓRIO

MUITO INSATISFATÓRIO

0

2

0

0

0

Domínio da matéria

MS+S
100%

R+I+MI
0%

Domínio da matéria
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Em relação ao quadro docente, como você avalia a Didática? 

1. Satisfatória (2 votos) 
100,00% 

2. Regular (0 votos) 
0,00% 

3. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

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

 

 

 

Legenda do gráfico acima:  

MS + S: Respostas muito satisfatório + satisfatório  
R+I+MI: Respostas regular + insatisfatório + muito insatisfatório. 

A soma das respostas muito satisfatório e satisfatório foi de 100% do total de respostas. Meta atingida. 

 

 

 

 

 

 

 

MUITO SATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO

REGULAR

INSATISFATÓRIO

MUITO INSATISFATÓRIO

0

2

0

0

0

Didática 

MS+S
100%

R+I+MI
0%

Didática
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Em relação ao quadro docente, como você avalia a Interação com a classe? 

1. Satisfatória (2 votos) 
100,00% 

2. Regular (0 votos) 
0,00% 

3. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

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

 

 

 

 

Legenda do gráfico acima:  

MS + S: Respostas muito satisfatório + satisfatório  
R+I+MI: Respostas regular + insatisfatório + muito insatisfatório. 

A soma das respostas muito satisfatório e satisfatório foi de 100% do total de respostas. Meta atingida. 

 

 

 

 

 

MUITO SATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO

REGULAR

INSATISFATÓRIO

MUITO INSATISFATÓRIO

0

2

0

0

0

Interação com a classe

MS+S
100%

R+I+MI
0%

Interação com a classe
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Como você analisa o sistema de avaliação ofertado? 

1. Satisfatório (2 votos) 
100,00% 

2. Regular (0 votos) 
0,00% 

3. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

 

Legenda do gráfico acima:  

MS + S: Respostas muito satisfatório + satisfatório  
R+I+MI: Respostas regular + insatisfatório + muito insatisfatório. 

A soma das respostas muito satisfatório e satisfatório foi de 100% do total de respostas. Meta atingida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUITO SATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO

REGULAR

INSATISFATÓRIO

MUITO INSATISFATÓRIO

0

2

0

0

0

Sistema de avaliação

MS+S
100%

R+I+MI
0%

Sistema de avaliação
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Avalie o suporte on-line dado pela equipe da Secretaria da Pós-graduação 

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

2. Satisfatório (1 votos) 
50,00% 

3. Regular (0 votos) 
0,00% 

4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

 

 

Legenda do gráfico acima:  

MS + S: Respostas muito satisfatório + satisfatório  
R+I+MI: Respostas regular + insatisfatório + muito insatisfatório. 

A soma das respostas muito satisfatório e satisfatório foi de 100% do total de respostas. Meta atingida. 

 

 

 

 

MUITO SATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO

REGULAR

INSATISFATÓRIO

MUITO INSATISFATÓRIO

0

1

1

0

0

0

Avalie o suporte on-line 
dado pela equipe da 

Secretaria da Pós-graduação

MS+S
100%

R+I+MI
0%

Avalie o suporte on-line dado 
pela equipe da Secretaria da 

Pós-graduação
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Outras questões: 

Como você avalia a Disponibilidade de Material Didático? 

1. Satisfatória (1 votos) 
50,00% 

2. Regular (1 votos) 
50,00% 

3. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

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

 

Este módulo atendeu às suas expectativas: 

1. Foram atendidas (2 votos) 
100,00% 

2. Foram parcialmente atendidas (0 votos) 
0,00% 

3. Não foram atendidas (0 votos) 
0,00% 

4. Foram superadas (0 votos) 
0,00% 

 

Muito satisfatório

Satisfatório

Regular

Insatisfatório

Muito insatisfatório

0

1

1

0

0

Como você avalia a 
Disponibilidade de Material 

Didático?

Muito satisfatório
0%

Satisfatóri
o

50%

Regular
50%

Insatisfatório
0%

Muito 
insatisfatório

0%

Como você avalia a 
Disponibilidade de Material 

Didático?

Foram superadas

Foram atendidas

Foram parcialmente
atendidas

Não foram atendidas

0

2

0

0

Este módulo atendeu às suas 
expectativas:

Foram 
superadas 

0%

Foram 
atendidas

100%

Foram 
parcialmente 

atendidas
0%

Não foram 
atendidas

0%

Este módulo atendeu às suas 
expectativas:
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Quanto à aplicação prática para o desempenho de suas funções, os 
conhecimentos adquiridos neste módulo têm: 

1. Grande utilidade (1 votos) 
50,00% 

2. Utilidade razoável (1 votos) 
50,00% 

3. Pouca utilidade (0 votos) 
0,00% 

4. Nenhuma utilidade (0 votos) 
0,00% 

 

A profundidade do conteúdo deste módulo foi: 

1. Satisfatória (2 votos) 
100,00% 

2. Insuficiente (0 votos) 
0,00% 

3. Excessiva (0 votos) 
0,00% 

 

Sem comentários sobre o curso ou sugestões. 

Grande utilidade

Utilidade razoável

Pouca utilidade

Nenhuma utilidade

1

1

0

0

Quanto à aplicação prática 
para o desempenho de suas 
funções, os conhecimentos 

adquiridos  neste módulo têm:

Grande 
utilidade 

50%

Utilidade 
razoável

50%

Pouca 
utilidade

0%

Nenhuma utilidade
0%

Quanto à aplicação prática para 
o desempenho de suas funções, 

os conhecimentos adquiridos  
neste módulo têm:

Excessiva

Satisfatória

Insuficiente

0

2

0

A profundidade do 
conteúdo neste módulo foi:

Excessiva 
0%

Satisfatória
100%

Insuficiente
0%

A profundidade do 
conteúdo neste módulo 

foi:
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Código: 3682 

Título da Enquete: 

Pesquisa de Satisfação Pós-graduação Lato Sensu 

em Direito Constitucional - 1º semestre 2021 - 

avaliação geral 

Data de Publicação: 09/06/2021 

Data de Expiração: 09/07/2021 

Respostas/Participantes: 2 / 6 

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

1. Sim (2 votos) 
100,00% 

2. Razoavelmente (0 votos) 
0,00% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

Sim
100%

Razoavelmente
0%

Não
0%

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

1. Sim (1 votos) 
50,00% 

2. Razoavelmente (1 votos) 
50,00% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

 

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

1. Satisfatória (2 votos) 
100,00% 

2. Regular (0 votos) 
0,00% 

3. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

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

 

Sim
50%

Razoavelmente
50%

Não
0%

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

práticos:

Muito 
satisfatória

0%

Satisfatória
100%

Regular
0%

Insatisfatória
0%

Muito 
insatisfatória

0%

Quanto ao curso como um todo - qual a sua 
avaliação geral do corpo docente:
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Quanto ao curso como um todo - os recursos audiovisuais, caso tenham sido 
utilizados, foram satisfatórios quanto à quantidade e à qualidade: 

1. Sim (2 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 (1 votos) 
50,00% 

2. Razoavelmente (1 votos) 
50,00% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

 

 

Sim
100%

Razoavelmente
0%

Não
0%

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

Sim
50%

Razoavelment
e

50%

Não
0%

Quanto ao curso como um todo - o curso 
como um todo atendeu satisfatoriamente 

as suas expectativas:
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Pretensão outro curso - tem interesse de participar de outro curso na FDSM? 

1. Sim (2 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

 

 

 

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

1. Satisfatória (2 votos) 
100,00% 

2. Regular (0 votos) 
0,00% 

3. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

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

Sim
100%

Não
0%

Pretensão outro curso - tem interesse de participar 
de outro curso na FDSM?
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Sem comentários sobre o curso ou sugestões. 

Muito 
satisfatória

0%

Satisfatória
100%

Regular
0%

Insatisfatória
0%

Muito 
insatisfatória

0%

Autoavaliação - qual é a sua autoavaliação 
(conhecimento adquirido, aproveitamento das 

aulas,etc)?



Síntese do resultado do 1º semestre de 2021 - Especialização em Direito Constitucional 
Questões de acordo com indicador da qualidade: a soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas, 

conforme indicador estabelecido no SGQ. 

   

Domínio da 
matéria  

Didática  
Interação com 

a classe 
Espaço físico - salas de 

aula  

Subdivisões do curso 
em módulos, se 

houver 

Sistema de 
avaliação 

Atendimento da 
secretaria da Pós 

graduação- questão 
adaptada para "avalie o 

suporte on line dado 
pela equipe da Secretaria 

da Pós-graduação" 

Biblioteca da FDSM 

   

Muito 
satisfatório + 
Satisfatório 

Muito 
satisfatório 

+ 
Satisfatório 

Muito 
satisfatório + 
Satisfatório 

Muito satisfatório + 
Satisfatório 

Muito satisfatório + 
Satisfatório 

Muito satisfatório 
+ Satisfatório 

Muito satisfatório + 
Satisfatório 

Muito satisfatório + 
Satisfatório 

Especialização em Direito 
Constitucional 

Código 
Enquete 

Nº de 
participantes 
na pesquisa (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Pesquisa de Satisfação Pós-

graduação Lato Sensu em 

Direito Constitucional - 1º 

semestre 2021 - avaliação do 

3º módulo 

3681 2 100 100 100 

Questão excluída, em 

virtude da pandemia do 

COVID - 19 

Questão excluída. 

Último módulo. 
100 100 

Questão excluída, 

em virtude da 

pandemia do COVID 

- 19 

 

 

Conclusão: A meta estipulada foi atingida para todos os itens avaliados do Curso de Especialização em Direito Constitucional. 
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Outras questões -  percentuais de respostas mais favoráveis: 

   

Como você avalia a 
Disponibilidade de Material 

Didático? 

Este módulo atendeu às 
suas expectativas: 

Quanto à aplicação 
prática para o 

desempenho de suas 
funções, os 

conhecimentos 
adquiridos neste módulo 

têm: 

A profundidade do conteúdo 
deste módulo foi: 

   

Muito satisfatório + 
Satisfatório 

Foram superadas + Foram 
atendidas 

Grande utilidade Satisfatória 

Especialização em Direito Constitucional 
Código 

Enquete 
Nº de participantes 

na pesquisa (%) (%) (%) (%) 

Pesquisa de Satisfação Pós-
graduação Lato Sensu em Direito 
Constitucional - 1º semestre 2021 

- avaliação do 3º módulo 

3681 2 50% 100,00% 50,00% 100% 
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Resumo da avaliação geral do 3º módulo -  percentuais de respostas mais favoráveis: 

     

Quanto ao 
curso como 
um todo - o 

programa do 
curso foi 

cumprido: 

Quanto ao curso 
como um todo - 

o curso 
possibilitou o 

aprofundamento 
de 

conhecimentos 
teóricos e 
práticos: 

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

corpo 
docente: 

Quanto ao curso 
como um todo - 

os recursos 
audiovisuais, 
caso tenham 

sido utilizados, 
foram 

satisfatórios 
quanto à 

quantidade e à 
qualidade: 

Quanto ao curso 
como um todo - 

o curso como um 
todo atendeu 

satisfatoriamente 
as suas 

expectativas: 

Pretensão 
outro curso - 
tem interesse 
de participar 

de outro 
curso na 
FDSM? 

Autoavaliação - 
qual é a sua 

autoavaliação 
(conhecimento 

adquirido, 
aproveitamento 
das aulas,etc)? 

     

Sim Sim 
Muito 

satisfatória + 
satisfatória 

Sim Sim Sim 
Muito satisfatória + 

satisfatória 

Especialização em Direito 
Constitucional - avaliação 

geral do 3º Módulo 

Código 
Enquete 

Nº 
alunos 

Nº de 
participantes 
na pesquisa 

Porcentagem 
de 

participação 
(%) 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Pesquisa de 

Satisfação Pós-

graduação Lato 

Sensu em Direito 

Constitucional - 1º 

semestre 2021 - 

avaliação geral 

3682 6 2 33,33 100% 50,00% 100% 100% 50,00% 100% 100% 
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