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Metodologia empregada 
 A pesquisa foi realizada através do portal do aluno para o corpo discente, portal do 

professor para o docente e portal administrativo para o técnico-administrativo entre os dias 1º 

e 31 de outubro de 2022.  

Participação: 

Cód. 
Enquete 

Descrição 
Nº de usuários que 

responderam à 
pesquisa (Respostas) 

Nº de usuários 
vinculados no 

sistema 
(Participantes) 

Porcentagem de 
participação de 

alunos na pesquisa 
(%) 

4372 
Avaliação Institucional Eixo 4 - 

Políticas de Gestão da 
FDSM - 2º período A 

12 84 14,29% 

4373 
Avaliação Institucional Eixo 4 - 

Políticas de Gestão da 
FDSM - 2º período B 

17 74 22,97% 

4374 
Avaliação Institucional Eixo 4 - 

Políticas de Gestão da 
FDSM - 2º período D 

14 92 15,22% 

4375 
Avaliação Institucional Eixo 4 - 

Políticas de Gestão da 
FDSM - 4º período A 

18 100 18,00% 

4376 
Avaliação Institucional Eixo 4 - 

Políticas de Gestão da 
FDSM - 4º período D 

11 75 14,67% 

4377 
Avaliação Institucional Eixo 4 - 

Políticas de Gestão da 
FDSM - 6º período A 

18 67 26,87% 

4378 
Avaliação Institucional Eixo 4 - 

Políticas de Gestão da 
FDSM - 6º período B 

16 47 34,04% 

4379 
Avaliação Institucional Eixo 4 - 

Políticas de Gestão da 
FDSM - 6º período D 

18 50 36,00% 

4380 
Avaliação Institucional Eixo 4 - 

Políticas de Gestão da 
FDSM - 8º período A 

22 62 35,48% 

4381 
Avaliação Institucional Eixo 4 - 

Políticas de Gestão da 
FDSM - 8º período B 

16 62 25,81% 

4382 
Avaliação Institucional Eixo 4 - 

Políticas de Gestão da 
FDSM - 8º período D 

25 60 41,67% 

4383 
Avaliação Institucional Eixo 4 - 

Políticas de Gestão da 
FDSM - 10º período A 

25 74 33,78% 
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4384 
Avaliação Institucional Eixo 4 - 

Políticas de Gestão da 
FDSM - 10º período B 

15 75 20,00% 

4385 
Avaliação Institucional Eixo 4 - 

Políticas de Gestão da 
FDSM - 10º período D 

9 46 19,57% 

4386 
Avaliação Institucional Eixo 4 - 

Políticas de Gestão da 
FDSM - Docentes 

19 36 52,78% 

4387 
Avaliação Institucional Eixo 4 - 

Políticas de Gestão da 
FDSM - Técnico-administrativos 

43 61 70,49% 

 
Total 298 1065 27,98 

 

 

  

Nº de alunos 

regularmente 

matriculados: 

Alunos que 

responderam à 

pesquisa 

Porcentagem de 

participação de alunos na 

pesquisa (%) 

Quantidade 

de alunos da 

graduação 

866 236 27,25 
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Respostas dos alunos – Porcentagens de respostas mais favoráveis 
Resultado das respostas dos alunos, considerando a porcentagem de respostas mais favoráveis em cada questionário. A tabela a seguir demonstra o resultado 

por período e o resultado geral: 

 2º p A 2º p. B 2º p. D 4º p. A 4º p. D 6º p. A 6º p. B 6º p. D 8º p. A 8º p. B 8º p. D 10º p. A 10º p. B 10º p. D 
Geral 

 

Códigos da enquete 4372 4373 4374 4375 4376 4377 4378 4379 4380 4381 4382 4383 4384 4385  

Quantidade de participantes 
12 17 14 18 11 18 16 18 22 16 25 25 15 9 

          
236  

 

 

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

% de 
Respostas 

mais 
favoráveis 

1- Você conhece a estrutura 
organizacional da FDSM? 

66,67 94,12 85,71 72,22 100 88,89 81,25 94,44 95,45 68,75 92 84 86,67 88,89 85,65 Sim 

2- Você sabe que a Fundação Sul 
Mineira de Ensino é mantenedora 
da FDSM? 

75 94,12 92,86 77,78 90,91 94,44 100 100 95,45 87,5 92 96 100 100 92,58 Sim 

3- Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 
(concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para 
avaliar a assertiva, assinale a opção 
não sei responder: A instituição 
dispõe de quantidade suficiente de 
funcionários para o apoio 
administrativo e acadêmico. 

83,33 47,06 64,29 66,67 81,82 44,44 68,75 61,11 54,55 56,25 60 56 80 77,78 64,43 
6 (concordo 
totalmente)  
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4- Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 
(concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para 
avaliar a assertiva, assinale a opção 
não sei responder: A instituição 
oferece oportunidades para os 
estudantes atuarem como 
representantes em órgãos 
colegiados, por meio do Diretório 
Acadêmico, na CPA ou no Colegiado 
do Curso da FDSM. 

66,67 58,82 85,71 61,11 63,64 44,44 43,75 50 59,09 56,25 72 44 60 77,78 60,23 
6 (concordo 
totalmente)  

5- Você sabe como é feita a 
representação dos discentes no 
Colegiado do Curso? 

41,67 35,29 42,86 50 54,55 44,44 50 55,56 77,27 37,5 52 56 80 44,44 51,54 Sim 

6- Você sabe como é feita a 
representação dos discentes na 
Comissão Própria de Avaliação? 

50 29,41 35,71 38,89 54,55 44,44 43,75 61,11 54,55 31,25 52 44 73,33 33,33 46,17 Sim 

7- Você identifica a CPA como um 
canal de melhorias na IES? 

66,67 70,59 78,57 77,78 90,91 77,78 75 94,44 81,82 68,75 64 76 80 77,78 77,15 Sim 

8 - Você conhece algum caso ou 
situação em que os resultados das 
avaliações da CPA transformaram-
se em ações concretas na IES? 

33,33 47,06 35,71 38,89 63,64 61,11 50 77,78 81,82 50 48 52 66,67 44,44 53,60 Sim 

9-Na sua opinião, a FDSM investe 
em melhorias na infraestrutura, na 
capacitação dos docentes e do 
corpo técnico administrativo, em 
tecnologias, na qualidade dos 
cursos oferecidos, etc? 

83,33 76,47 92,86 83,33 100 100 81,25 100 90,91 68,75 60 72 86,67 100 85,40 Sim 
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Respostas do corpo docente e técnico-administrativo – Porcentagens de respostas mais favoráveis 
Resultado das respostas dos professores e técnico-administrativos, considerando a porcentagem de respostas mais favoráveis em cada questionário: 

 
Corpo 

Docente 
 

Código da enquete 4386  

Número de participantes 
19 

% de Respostas 
mais favoráveis 

1- Você conhece a estrutura organizacional da FDSM? 100 Sim 

2- Você sabe que a Fundação Sul Mineira de Ensino é mantenedora da FDSM? 
100 Sim 

3- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância 
total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
não sei responder: A instituição dispõe de quantidade suficiente de funcionários para o apoio administrativo 
e acadêmico. 

68,42 
6 (concordo 
totalmente)  

4- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância 
total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
não sei responder: A instituição oferece oportunidades para os docentes atuarem como representantes em 
órgãos colegiados, Colegiado do Curso, NDE ou CPA da FDSM. 

68,42 
6 (concordo 
totalmente)  

5- Você sabe como é feita a representação dos docentes no Colegiado do Curso? 100 Sim 

6- Você sabe como é feita a representação dos docentes na Comissão Própria de Avaliação? 100 Sim 

7- Você identifica a CPA como um canal de melhorias na IES? 94,74 Sim 

8 - Você conhece algum caso ou situação em que os resultados das avaliações da CPA transformaram-se em 
ações concretas na IES? 

94,74 Sim 

9-Na sua opinião, a FDSM investe em melhorias na infraestrutura, na capacitação dos docentes e do corpo 
técnico administrativo, em tecnologias, na qualidade dos cursos oferecidos, etc? 

100 Sim 
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 Corpo Técnico administrativo  

Código da enquete 4387  

Número de participantes 
43 % de Respostas mais favoráveis 

1- Você conhece a estrutura organizacional da FDSM? 90,7 Sim 

2- Você sabe que a Fundação Sul Mineira de Ensino é mantenedora da 
FDSM? 

95,35 Sim 

3- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a 
escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: A instituição dispõe de quantidade suficiente de funcionários 
para o apoio administrativo e acadêmico. 

32,56 6 (concordo totalmente)  

4- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a 
escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: A instituição oferece oportunidades para os colaboradores 
técnico-administrativos atuarem como representantes em órgãos 
colegiados, Colegiado do Curso ou CPA da FDSM. 

79,07 6 (concordo totalmente)  

5- Você sabe como é feita a representação dos colaboradores técnico-
administrativos no Colegiado do Curso? 

65,12 Sim 

6- Você sabe como é feita a representação dos colaboradores técnico-
administrativos na Comissão Própria de Avaliação? 

79,07 Sim 

7- Você identifica a CPA como um canal de melhorias na IES? 88,37 Sim 

8 - Você conhece algum caso ou situação em que os resultados das avaliações 
da CPA transformaram-se em ações concretas na IES? 

55,81 Sim 

9-Na sua opinião, a FDSM investe em melhorias na infraestrutura, na 
capacitação dos docentes e do corpo técnico administrativo, em tecnologias, 
na qualidade dos cursos oferecidos, etc? 

90,7 Sim 
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Conclusão 
Assim, considerando os diferentes perfis, alunos da graduação, professores e técnico-administrativos, podemos concluir que a política de gestão da FDSM 

apresenta no resultado geral, para cada pergunta avaliada, o seguinte percentual de respostas mais favoráveis: 

 
Discente Docente 

Técnico-
administrativo 

Resultado geral 
 

Resultado geral Avaliação Institucional Eixo 4 Políticas de 
Gestão da FDSM 

236 
respondentes 

19 
respondentes 

43 
respondentes 

298 
respondentes 

% de 
Respostas 

mais 
favoráveis 

1- Você conhece a estrutura organizacional da FDSM? 
85,65 100 90,7 92,12 Sim 

2- Você sabe que a Fundação Sul Mineira de Ensino é 
mantenedora da FDSM? 

92,58 100 95,35 95,98 Sim 

3- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia de 1(discordância 
total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: A instituição dispõe de quantidade suficiente de 
funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

64,43 68,42 32,56 55,14 Sim 

4- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia de 1(discordância 

total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 

responder: A instituição oferece oportunidades para os 
estudantes/docentes/técnico-administrativos atuarem 
como representantes em órgãos colegiados (cada um 

respondendo de acordo com o seu perfil) 

60,23 68,42 79,07 69,24 
6 (concordo 
totalmente)  
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5- Você sabe como é feita a representação dos 
discentes/docentes/técnico-administrativos no Colegiado 

do Curso?(cada um respondendo de acordo com o seu 
perfil) 

51,54 100 65,12 72,22 Sim 

6- Você sabe como é feita a representação do discente, 
docente/técnico-administrativo na Comissão Própria de 
Avaliação?(cada um respondendo de acordo com o seu 

perfil) 

46,17 100 79,07 75,08 Sim 

7- Você identifica a CPA como um canal de melhorias na 
IES? 

77,15 94,74 88,37 86,75 Sim 

8 - Você conhece algum caso ou situação em que os 
resultados das avaliações da CPA transformaram-se em 

ações concretas na IES? 
53,6 94,74 55,81 68,05 Sim 

9-Na sua opinião, a FDSM investe em melhorias na 
infraestrutura, na capacitação dos docentes e do corpo 

técnico administrativo, em tecnologias, na qualidade dos 
cursos oferecidos, etc? 

85,4 100 90,7 92,03 
Muito 

satisfatório 
+satisfatório 
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Código: 4372 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 4 - Políticas de Gestão da 

FDSM - 2º período A 

Data de Publicação: 01/10/2022 

Data de Expiração: 31/10/2022 

Respostas/Participantes: 12 / 84 

Perguntas da Enquete 

1- Você conhece a estrutura organizacional da FDSM? 

1. Sim (8 votos) 
66,67% 

2. Não (4 votos) 
33,33% 

2- Você sabe que a Fundação Sul Mineira de Ensino é mantenedora da 
FDSM? 

1. Sim (9 votos) 
75,00% 

2. Não (3 votos) 
25,00% 

3- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de quantidade 
suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
83,33% 

2. Não sei responder (1 votos) 
8,33% 

3. 5 (1 votos) 
8,33% 

4. 4 (0 votos) 
0,00% 

5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 
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7. 3 (0 votos) 
0,00% 

4- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição oferece oportunidades 
para os estudantes atuarem como representantes em órgãos 
colegiados, por meio do Diretório Acadêmico, na CPA ou no Colegiado 
do Curso da FDSM. 

1. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
66,67% 

2. 5 (3 votos) 
25,00% 

3. Não sei responder (1 votos) 
8,33% 

4. 4 (0 votos) 
0,00% 

5. 3 (0 votos) 
0,00% 

6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

5- Você sabe como é feita a representação dos discentes no Colegiado 
do Curso? 

1. Não (7 votos) 
58,33% 

2. Sim (5 votos) 
41,67% 

6- Você sabe como é feita a representação dos discentes na Comissão 
Própria de Avaliação? 

1. Não (6 votos) 
50,00% 

2. Sim (6 votos) 
50,00% 

7- Você identifica a CPA como um canal de melhorias na IES? 

1. Sim (8 votos) 
66,67% 

2. Não sei responder (4 votos) 
33,33% 

3. Não (0 votos) 
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0,00% 

8 - Você conhece algum caso ou situação em que os resultados das 
avaliações da CPA transformaram-se em ações concretas na IES? 

1. Não sei responder (5 votos) 
41,67% 

2. Sim (4 votos) 
33,33% 

3. Não (3 votos) 
25,00% 

9-Na sua opinião, a FDSM investe em melhorias na infraestrutura, na 
capacitação dos docentes e do corpo técnico administrativo, em 
tecnologias, na qualidade dos cursos oferecidos, etc? 

1. Sim (10 votos) 
83,33% 

2. Não sei responder (2 votos) 
16,67% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

 

Código: 4373 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 4 - Políticas de Gestão da 

FDSM - 2º período B 

Data de Publicação: 01/10/2022 

Data de Expiração: 31/10/2022 

Respostas/Participantes: 17 / 74 

Perguntas da Enquete 

1- Você conhece a estrutura organizacional da FDSM? 

1. Sim (16 votos) 
94,12% 

2. Não (1 votos) 
5,88% 
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2- Você sabe que a Fundação Sul Mineira de Ensino é mantenedora da 
FDSM? 

1. Sim (16 votos) 
94,12% 

2. Não (1 votos) 
5,88% 

3- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de quantidade 
suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
47,06% 

2. 5 (6 votos) 
35,29% 

3. 4 (1 votos) 
5,88% 

4. Não sei responder (1 votos) 
5,88% 

5. 3 (1 votos) 
5,88% 

6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

4- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição oferece oportunidades 
para os estudantes atuarem como representantes em órgãos 
colegiados, por meio do Diretório Acadêmico, na CPA ou no Colegiado 
do Curso da FDSM. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
58,82% 

2. 5 (4 votos) 
23,53% 

3. Não sei responder (1 votos) 
5,88% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
5,88% 

5. 3 (1 votos) 



 
 

14 

5,88% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

5- Você sabe como é feita a representação dos discentes no Colegiado 
do Curso? 

1. Não (11 votos) 
64,71% 

2. Sim (6 votos) 
35,29% 

6- Você sabe como é feita a representação dos discentes na Comissão 
Própria de Avaliação? 

1. Não (12 votos) 
70,59% 

2. Sim (5 votos) 
29,41% 

7- Você identifica a CPA como um canal de melhorias na IES? 

1. Sim (12 votos) 
70,59% 

2. Não sei responder (5 votos) 
29,41% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

8 - Você conhece algum caso ou situação em que os resultados das 
avaliações da CPA transformaram-se em ações concretas na IES? 

1. Sim (8 votos) 
47,06% 

2. Não sei responder (7 votos) 
41,18% 

3. Não (2 votos) 
11,76% 

9-Na sua opinião, a FDSM investe em melhorias na infraestrutura, na 
capacitação dos docentes e do corpo técnico administrativo, em 
tecnologias, na qualidade dos cursos oferecidos, etc? 

1. Sim (13 votos) 
76,47% 

2. Não sei responder (4 votos) 
23,53% 

3. Não (0 votos) 
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0,00% 

 

Código: 4374 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 4 - Políticas de Gestão da 

FDSM - 2º período D 

Data de Publicação: 01/10/2022 

Data de Expiração: 31/10/2022 

Respostas/Participantes: 14 / 92 

Perguntas da Enquete 

1- Você conhece a estrutura organizacional da FDSM? 

1. Sim (12 votos) 
85,71% 

2. Não (2 votos) 
14,29% 

2- Você sabe que a Fundação Sul Mineira de Ensino é mantenedora da 
FDSM? 

1. Sim (13 votos) 
92,86% 

2. Não (1 votos) 
7,14% 

3- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de quantidade 
suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
64,29% 

2. 5 (2 votos) 
14,29% 

3. 4 (2 votos) 
14,29% 

4. Não sei responder (1 votos) 
7,14% 
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5. 3 (0 votos) 
0,00% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

4- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição oferece oportunidades 
para os estudantes atuarem como representantes em órgãos 
colegiados, por meio do Diretório Acadêmico, na CPA ou no Colegiado 
do Curso da FDSM. 

1. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
85,71% 

2. 4 (1 votos) 
7,14% 

3. 3 (1 votos) 
7,14% 

4. 5 (0 votos) 
0,00% 

5. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 

6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

5- Você sabe como é feita a representação dos discentes no Colegiado 
do Curso? 

1. Não (8 votos) 
57,14% 

2. Sim (6 votos) 
42,86% 

6- Você sabe como é feita a representação dos discentes na Comissão 
Própria de Avaliação? 

1. Não (9 votos) 
64,29% 

2. Sim (5 votos) 
35,71% 

7- Você identifica a CPA como um canal de melhorias na IES? 

1. Sim (11 votos) 
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78,57% 

2. Não sei responder (3 votos) 
21,43% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

8 - Você conhece algum caso ou situação em que os resultados das 
avaliações da CPA transformaram-se em ações concretas na IES? 

1. Não sei responder (5 votos) 
35,71% 

2. Sim (5 votos) 
35,71% 

3. Não (4 votos) 
28,57% 

9-Na sua opinião, a FDSM investe em melhorias na infraestrutura, na 
capacitação dos docentes e do corpo técnico administrativo, em 
tecnologias, na qualidade dos cursos oferecidos, etc? 

1. Sim (13 votos) 
92,86% 

2. Não (1 votos) 
7,14% 

3. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 

Código: 4375 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 4 - Políticas de Gestão da 

FDSM - 4º período A 

Data de Publicação: 01/10/2022 

Data de Expiração: 31/10/2022 

Respostas/Participantes: 18 / 100 

Perguntas da Enquete 

1- Você conhece a estrutura organizacional da FDSM? 

1. Sim (13 votos) 
72,22% 

2. Não (5 votos) 
27,78% 
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2- Você sabe que a Fundação Sul Mineira de Ensino é mantenedora da 
FDSM? 

1. Sim (14 votos) 
77,78% 

2. Não (4 votos) 
22,22% 

3- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de quantidade 
suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
66,67% 

2. 5 (3 votos) 
16,67% 

3. Não sei responder (1 votos) 
5,56% 

4. 3 (1 votos) 
5,56% 

5. 4 (1 votos) 
5,56% 

6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

4- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição oferece oportunidades 
para os estudantes atuarem como representantes em órgãos 
colegiados, por meio do Diretório Acadêmico, na CPA ou no Colegiado 
do Curso da FDSM. 

1. 6 (concordo totalmente) (11 votos) 
61,11% 

2. 5 (5 votos) 
27,78% 

3. 4 (1 votos) 
5,56% 

4. 2 (1 votos) 
5,56% 

5. 3 (0 votos) 
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0,00% 

6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

7. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 

5- Você sabe como é feita a representação dos discentes no Colegiado 
do Curso? 

1. Sim (9 votos) 
50,00% 

2. Não (9 votos) 
50,00% 

6- Você sabe como é feita a representação dos discentes na Comissão 
Própria de Avaliação? 

1. Não (11 votos) 
61,11% 

2. Sim (7 votos) 
38,89% 

7- Você identifica a CPA como um canal de melhorias na IES? 

1. Sim (14 votos) 
77,78% 

2. Não sei responder (3 votos) 
16,67% 

3. Não (1 votos) 
5,56% 

8 - Você conhece algum caso ou situação em que os resultados das 
avaliações da CPA transformaram-se em ações concretas na IES? 

1. Não sei responder (8 votos) 
44,44% 

2. Sim (7 votos) 
38,89% 

3. Não (3 votos) 
16,67% 

9-Na sua opinião, a FDSM investe em melhorias na infraestrutura, na 
capacitação dos docentes e do corpo técnico administrativo, em 
tecnologias, na qualidade dos cursos oferecidos, etc? 

1. Sim (15 votos) 
83,33% 

2. Não sei responder (3 votos) 
16,67% 

3. Não (0 votos) 
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0,00% 

 

Código: 4376 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 4 - Políticas de Gestão da 

FDSM - 4º período D 

Data de Publicação: 01/10/2022 

Data de Expiração: 31/10/2022 

Respostas/Participantes: 11 / 75 

Perguntas da Enquete 

1- Você conhece a estrutura organizacional da FDSM? 

1. Sim (11 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

2- Você sabe que a Fundação Sul Mineira de Ensino é mantenedora da 
FDSM? 

1. Sim (10 votos) 
90,91% 

2. Não (1 votos) 
9,09% 

3- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de quantidade 
suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
81,82% 

2. 4 (2 votos) 
18,18% 

3. 5 (0 votos) 
0,00% 

4. 3 (0 votos) 
0,00% 
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5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 

4- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição oferece oportunidades 
para os estudantes atuarem como representantes em órgãos 
colegiados, por meio do Diretório Acadêmico, na CPA ou no Colegiado 
do Curso da FDSM. 

1. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
63,64% 

2. 5 (3 votos) 
27,27% 

3. Não sei responder (1 votos) 
9,09% 

4. 4 (0 votos) 
0,00% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

5- Você sabe como é feita a representação dos discentes no Colegiado 
do Curso? 

1. Sim (6 votos) 
54,55% 

2. Não (5 votos) 
45,45% 

6- Você sabe como é feita a representação dos discentes na Comissão 
Própria de Avaliação? 

1. Sim (6 votos) 
54,55% 

2. Não (5 votos) 
45,45% 

7- Você identifica a CPA como um canal de melhorias na IES? 

1. Sim (10 votos) 
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90,91% 

2. Não sei responder (1 votos) 
9,09% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

8 - Você conhece algum caso ou situação em que os resultados das 
avaliações da CPA transformaram-se em ações concretas na IES? 

1. Sim (7 votos) 
63,64% 

2. Não sei responder (4 votos) 
36,36% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

9-Na sua opinião, a FDSM investe em melhorias na infraestrutura, na 
capacitação dos docentes e do corpo técnico administrativo, em 
tecnologias, na qualidade dos cursos oferecidos, etc? 

1. Sim (11 votos) 
100,00% 

2. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

Código: 4377 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 4 - Políticas de Gestão da 

FDSM - 6º período A 

Data de Publicação: 01/10/2022 

Data de Expiração: 31/10/2022 

Respostas/Participantes: 18 / 67 

Perguntas da Enquete 

1- Você conhece a estrutura organizacional da FDSM? 

1. Sim (16 votos) 
88,89% 

2. Não (2 votos) 
11,11% 
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2- Você sabe que a Fundação Sul Mineira de Ensino é mantenedora da 
FDSM? 

1. Sim (17 votos) 
94,44% 

2. Não (1 votos) 
5,56% 

3- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de quantidade 
suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 5 (8 votos) 
44,44% 

2. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
44,44% 

3. 4 (1 votos) 
5,56% 

4. 3 (1 votos) 
5,56% 

5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 

4- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição oferece oportunidades 
para os estudantes atuarem como representantes em órgãos 
colegiados, por meio do Diretório Acadêmico, na CPA ou no Colegiado 
do Curso da FDSM. 

1. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
44,44% 

2. 5 (7 votos) 
38,89% 

3. Não sei responder (1 votos) 
5,56% 

4. 2 (1 votos) 
5,56% 

5. 4 (1 votos) 
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5,56% 

6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

5- Você sabe como é feita a representação dos discentes no Colegiado 
do Curso? 

1. Não (10 votos) 
55,56% 

2. Sim (8 votos) 
44,44% 

6- Você sabe como é feita a representação dos discentes na Comissão 
Própria de Avaliação? 

1. Não (10 votos) 
55,56% 

2. Sim (8 votos) 
44,44% 

7- Você identifica a CPA como um canal de melhorias na IES? 

1. Sim (14 votos) 
77,78% 

2. Não sei responder (4 votos) 
22,22% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

8 - Você conhece algum caso ou situação em que os resultados das 
avaliações da CPA transformaram-se em ações concretas na IES? 

1. Sim (11 votos) 
61,11% 

2. Não sei responder (6 votos) 
33,33% 

3. Não (1 votos) 
5,56% 

9-Na sua opinião, a FDSM investe em melhorias na infraestrutura, na 
capacitação dos docentes e do corpo técnico administrativo, em 
tecnologias, na qualidade dos cursos oferecidos, etc? 

1. Sim (18 votos) 
100,00% 

2. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 

3. Não (0 votos) 
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0,00% 

Código: 4378 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 4 - Políticas de Gestão da 

FDSM - 6º período B 

Data de Publicação: 01/10/2022 

Data de Expiração: 31/10/2022 

Respostas/Participantes: 16 / 47 

Perguntas da Enquete 

1- Você conhece a estrutura organizacional da FDSM? 

1. Sim (13 votos) 
81,25% 

2. Não (3 votos) 
18,75% 

2- Você sabe que a Fundação Sul Mineira de Ensino é mantenedora da 
FDSM? 

1. Sim (16 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

3- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de quantidade 
suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 6 (concordo totalmente) (11 votos) 
68,75% 

2. 5 (2 votos) 
12,50% 

3. 4 (1 votos) 
6,25% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
6,25% 

5. 2 (1 votos) 
6,25% 
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6. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

4- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição oferece oportunidades 
para os estudantes atuarem como representantes em órgãos 
colegiados, por meio do Diretório Acadêmico, na CPA ou no Colegiado 
do Curso da FDSM. 

1. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
43,75% 

2. 5 (4 votos) 
25,00% 

3. 3 (3 votos) 
18,75% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
6,25% 

5. Não sei responder (1 votos) 
6,25% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

5- Você sabe como é feita a representação dos discentes no Colegiado 
do Curso? 

1. Sim (8 votos) 
50,00% 

2. Não (8 votos) 
50,00% 

6- Você sabe como é feita a representação dos discentes na Comissão 
Própria de Avaliação? 

1. Não (9 votos) 
56,25% 

2. Sim (7 votos) 
43,75% 

7- Você identifica a CPA como um canal de melhorias na IES? 

1. Sim (12 votos) 
75,00% 

2. Não (2 votos) 
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12,50% 

3. Não sei responder (2 votos) 
12,50% 

8 - Você conhece algum caso ou situação em que os resultados das 
avaliações da CPA transformaram-se em ações concretas na IES? 

1. Sim (8 votos) 
50,00% 

2. Não sei responder (5 votos) 
31,25% 

3. Não (3 votos) 
18,75% 

9-Na sua opinião, a FDSM investe em melhorias na infraestrutura, na 
capacitação dos docentes e do corpo técnico administrativo, em 
tecnologias, na qualidade dos cursos oferecidos, etc? 

1. Sim (13 votos) 
81,25% 

2. Não sei responder (2 votos) 
12,50% 

3. Não (1 votos) 
6,25% 

Código: 4379 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 4 - Políticas de Gestão da 

FDSM - 6º período D 

Data de Publicação: 01/10/2022 

Data de Expiração: 31/10/2022 

Respostas/Participantes: 18 / 50 

Perguntas da Enquete 

1- Você conhece a estrutura organizacional da FDSM? 

1. Sim (17 votos) 
94,44% 

2. Não (1 votos) 
5,56% 
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2- Você sabe que a Fundação Sul Mineira de Ensino é mantenedora da 
FDSM? 

1. Sim (18 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

3- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de quantidade 
suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 6 (concordo totalmente) (11 votos) 
61,11% 

2. 5 (5 votos) 
27,78% 

3. 3 (1 votos) 
5,56% 

4. 4 (1 votos) 
5,56% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 

7. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

4- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição oferece oportunidades 
para os estudantes atuarem como representantes em órgãos 
colegiados, por meio do Diretório Acadêmico, na CPA ou no Colegiado 
do Curso da FDSM. 

1. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
50,00% 

2. 5 (5 votos) 
27,78% 

3. 4 (2 votos) 
11,11% 

4. 2 (1 votos) 
5,56% 

5. Não sei responder (1 votos) 



 
 

29 

5,56% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

5- Você sabe como é feita a representação dos discentes no Colegiado 
do Curso? 

1. Sim (10 votos) 
55,56% 

2. Não (8 votos) 
44,44% 

6- Você sabe como é feita a representação dos discentes na Comissão 
Própria de Avaliação? 

1. Sim (11 votos) 
61,11% 

2. Não (7 votos) 
38,89% 

7- Você identifica a CPA como um canal de melhorias na IES? 

1. Sim (17 votos) 
94,44% 

2. Não sei responder (1 votos) 
5,56% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

8 - Você conhece algum caso ou situação em que os resultados das 
avaliações da CPA transformaram-se em ações concretas na IES? 

1. Sim (14 votos) 
77,78% 

2. Não (3 votos) 
16,67% 

3. Não sei responder (1 votos) 
5,56% 

9-Na sua opinião, a FDSM investe em melhorias na infraestrutura, na 
capacitação dos docentes e do corpo técnico administrativo, em 
tecnologias, na qualidade dos cursos oferecidos, etc? 

1. Sim (18 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

3. Não sei responder (0 votos) 
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0,00% 

 

Código: 4380 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 4 - Políticas de Gestão da 

FDSM - 8º período A 

Data de Publicação: 01/10/2022 

Data de Expiração: 31/10/2022 

Respostas/Participantes: 22 / 62 

Perguntas da Enquete 

1- Você conhece a estrutura organizacional da FDSM? 

1. Sim (21 votos) 
95,45% 

2. Não (1 votos) 
4,55% 

2- Você sabe que a Fundação Sul Mineira de Ensino é mantenedora da 
FDSM? 

1. Sim (21 votos) 
95,45% 

2. Não (1 votos) 
4,55% 

3- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de quantidade 
suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
54,55% 

2. 5 (7 votos) 
31,82% 

3. 4 (1 votos) 
4,55% 

4. 3 (1 votos) 
4,55% 
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5. 2 (1 votos) 
4,55% 

6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

7. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 

4- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição oferece oportunidades 
para os estudantes atuarem como representantes em órgãos 
colegiados, por meio do Diretório Acadêmico, na CPA ou no Colegiado 
do Curso da FDSM. 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
59,09% 

2. 5 (6 votos) 
27,27% 

3. 3 (2 votos) 
9,09% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,55% 

5. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

5- Você sabe como é feita a representação dos discentes no Colegiado 
do Curso? 

1. Sim (17 votos) 
77,27% 

2. Não (5 votos) 
22,73% 

6- Você sabe como é feita a representação dos discentes na Comissão 
Própria de Avaliação? 

1. Sim (12 votos) 
54,55% 

2. Não (10 votos) 
45,45% 

7- Você identifica a CPA como um canal de melhorias na IES? 

1. Sim (18 votos) 
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81,82% 

2. Não sei responder (3 votos) 
13,64% 

3. Não (1 votos) 
4,55% 

8 - Você conhece algum caso ou situação em que os resultados das 
avaliações da CPA transformaram-se em ações concretas na IES? 

1. Sim (18 votos) 
81,82% 

2. Não sei responder (4 votos) 
18,18% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

9-Na sua opinião, a FDSM investe em melhorias na infraestrutura, na 
capacitação dos docentes e do corpo técnico administrativo, em 
tecnologias, na qualidade dos cursos oferecidos, etc? 

1. Sim (20 votos) 
90,91% 

2. Não sei responder (1 votos) 
4,55% 

3. Não (1 votos) 
4,55% 

 

Código: 4381 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 4 - Políticas de Gestão da 

FDSM - 8º período B 

Data de Publicação: 01/10/2022 

Data de Expiração: 31/10/2022 

Respostas/Participantes: 16 / 62 

Perguntas da Enquete 

1- Você conhece a estrutura organizacional da FDSM? 

1. Sim (11 votos) 
68,75% 
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2. Não (5 votos) 
31,25% 

2- Você sabe que a Fundação Sul Mineira de Ensino é mantenedora da 
FDSM? 

1. Sim (14 votos) 
87,50% 

2. Não (2 votos) 
12,50% 

3- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de quantidade 
suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
56,25% 

2. 5 (5 votos) 
31,25% 

3. Não sei responder (2 votos) 
12,50% 

4. 2 (0 votos) 
0,00% 

5. 4 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

4- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição oferece oportunidades 
para os estudantes atuarem como representantes em órgãos 
colegiados, por meio do Diretório Acadêmico, na CPA ou no Colegiado 
do Curso da FDSM. 

1. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
56,25% 

2. 5 (4 votos) 
25,00% 

3. 4 (2 votos) 
12,50% 

4. Não sei responder (1 votos) 
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6,25% 

5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

5- Você sabe como é feita a representação dos discentes no Colegiado 
do Curso? 

1. Não (10 votos) 
62,50% 

2. Sim (6 votos) 
37,50% 

6- Você sabe como é feita a representação dos discentes na Comissão 
Própria de Avaliação? 

1. Não (11 votos) 
68,75% 

2. Sim (5 votos) 
31,25% 

7- Você identifica a CPA como um canal de melhorias na IES? 

1. Sim (11 votos) 
68,75% 

2. Não sei responder (4 votos) 
25,00% 

3. Não (1 votos) 
6,25% 

8 - Você conhece algum caso ou situação em que os resultados das 
avaliações da CPA transformaram-se em ações concretas na IES? 

1. Sim (8 votos) 
50,00% 

2. Não sei responder (5 votos) 
31,25% 

3. Não (3 votos) 
18,75% 

9-Na sua opinião, a FDSM investe em melhorias na infraestrutura, na 
capacitação dos docentes e do corpo técnico administrativo, em 
tecnologias, na qualidade dos cursos oferecidos, etc? 

1. Sim (11 votos) 
68,75% 

2. Não sei responder (3 votos) 
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18,75% 

3. Não (2 votos) 
12,50% 

 

Código: 4382 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 4 - Políticas de Gestão da 

FDSM - 8º período D 

Data de Publicação: 01/10/2022 

Data de Expiração: 31/10/2022 

Respostas/Participantes: 25 / 60 

Perguntas da Enquete 

1- Você conhece a estrutura organizacional da FDSM? 

1. Sim (23 votos) 
92,00% 

2. Não (2 votos) 
8,00% 

2- Você sabe que a Fundação Sul Mineira de Ensino é mantenedora da 
FDSM? 

1. Sim (23 votos) 
92,00% 

2. Não (2 votos) 
8,00% 

3- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de quantidade 
suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
60,00% 

2. 4 (3 votos) 
12,00% 

3. 5 (2 votos) 
8,00% 
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4. Não sei responder (2 votos) 
8,00% 

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,00% 

6. 2 (1 votos) 
4,00% 

7. 3 (1 votos) 
4,00% 

4- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição oferece oportunidades 
para os estudantes atuarem como representantes em órgãos 
colegiados, por meio do Diretório Acadêmico, na CPA ou no Colegiado 
do Curso da FDSM. 

1. 6 (concordo totalmente) (18 votos) 
72,00% 

2. 3 (2 votos) 
8,00% 

3. 4 (2 votos) 
8,00% 

4. 5 (1 votos) 
4,00% 

5. 2 (1 votos) 
4,00% 

6. Não sei responder (1 votos) 
4,00% 

7. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

5- Você sabe como é feita a representação dos discentes no Colegiado 
do Curso? 

1. Sim (13 votos) 
52,00% 

2. Não (12 votos) 
48,00% 

6- Você sabe como é feita a representação dos discentes na Comissão 
Própria de Avaliação? 

1. Sim (13 votos) 
52,00% 

2. Não (12 votos) 
48,00% 
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7- Você identifica a CPA como um canal de melhorias na IES? 

1. Sim (16 votos) 
64,00% 

2. Não (5 votos) 
20,00% 

3. Não sei responder (4 votos) 
16,00% 

8 - Você conhece algum caso ou situação em que os resultados das 
avaliações da CPA transformaram-se em ações concretas na IES? 

1. Sim (12 votos) 
48,00% 

2. Não sei responder (8 votos) 
32,00% 

3. Não (5 votos) 
20,00% 

9-Na sua opinião, a FDSM investe em melhorias na infraestrutura, na 
capacitação dos docentes e do corpo técnico administrativo, em 
tecnologias, na qualidade dos cursos oferecidos, etc? 

1. Sim (15 votos) 
60,00% 

2. Não (6 votos) 
24,00% 

3. Não sei responder (4 votos) 
16,00% 

Código: 4383 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 4 - Políticas de Gestão da 

FDSM - 10º período A 

Data de Publicação: 01/10/2022 

Data de Expiração: 31/10/2022 

Respostas/Participantes: 25 / 74 

Perguntas da Enquete 

1- Você conhece a estrutura organizacional da FDSM? 

1. Sim (21 votos) 
84,00% 
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2. Não (4 votos) 
16,00% 

2- Você sabe que a Fundação Sul Mineira de Ensino é mantenedora da 
FDSM? 

1. Sim (24 votos) 
96,00% 

2. Não (1 votos) 
4,00% 

3- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de quantidade 
suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 6 (concordo totalmente) (14 votos) 
56,00% 

2. 5 (6 votos) 
24,00% 

3. 4 (3 votos) 
12,00% 

4. 1 (discordo totalmente) (2 votos) 
8,00% 

5. 3 (0 votos) 
0,00% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 

4- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição oferece oportunidades 
para os estudantes atuarem como representantes em órgãos 
colegiados, por meio do Diretório Acadêmico, na CPA ou no Colegiado 
do Curso da FDSM. 

1. 6 (concordo totalmente) (11 votos) 
44,00% 

2. 5 (8 votos) 
32,00% 

3. 4 (3 votos) 
12,00% 

4. Não sei responder (2 votos) 
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8,00% 

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

5- Você sabe como é feita a representação dos discentes no Colegiado 
do Curso? 

1. Sim (14 votos) 
56,00% 

2. Não (11 votos) 
44,00% 

6- Você sabe como é feita a representação dos discentes na Comissão 
Própria de Avaliação? 

1. Não (14 votos) 
56,00% 

2. Sim (11 votos) 
44,00% 

7- Você identifica a CPA como um canal de melhorias na IES? 

1. Sim (19 votos) 
76,00% 

2. Não sei responder (6 votos) 
24,00% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

8 - Você conhece algum caso ou situação em que os resultados das 
avaliações da CPA transformaram-se em ações concretas na IES? 

1. Sim (13 votos) 
52,00% 

2. Não sei responder (7 votos) 
28,00% 

3. Não (5 votos) 
20,00% 

9-Na sua opinião, a FDSM investe em melhorias na infraestrutura, na 
capacitação dos docentes e do corpo técnico administrativo, em 
tecnologias, na qualidade dos cursos oferecidos, etc? 

1. Sim (18 votos) 
72,00% 

2. Não sei responder (6 votos) 
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24,00% 

3. Não (1 votos) 
4,00% 

Código: 4384 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 4 - Políticas de Gestão da 

FDSM - 10º período B 

Data de Publicação: 01/10/2022 

Data de Expiração: 31/10/2022 

Respostas/Participantes: 15 / 75 

Perguntas da Enquete 

1- Você conhece a estrutura organizacional da FDSM? 

1. Sim (13 votos) 
86,67% 

2. Não (2 votos) 
13,33% 

2- Você sabe que a Fundação Sul Mineira de Ensino é mantenedora da 
FDSM? 

1. Sim (15 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

3- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de quantidade 
suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
80,00% 

2. 3 (2 votos) 
13,33% 

3. 5 (1 votos) 
6,67% 

4. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 
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5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

4- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição oferece oportunidades 
para os estudantes atuarem como representantes em órgãos 
colegiados, por meio do Diretório Acadêmico, na CPA ou no Colegiado 
do Curso da FDSM. 

1. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
60,00% 

2. 5 (4 votos) 
26,67% 

3. 3 (1 votos) 
6,67% 

4. Não sei responder (1 votos) 
6,67% 

5. 4 (0 votos) 
0,00% 

6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

5- Você sabe como é feita a representação dos discentes no Colegiado 
do Curso? 

1. Sim (12 votos) 
80,00% 

2. Não (3 votos) 
20,00% 

6- Você sabe como é feita a representação dos discentes na Comissão 
Própria de Avaliação? 

1. Sim (11 votos) 
73,33% 

2. Não (4 votos) 
26,67% 

7- Você identifica a CPA como um canal de melhorias na IES? 

1. Sim (12 votos) 
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80,00% 

2. Não sei responder (2 votos) 
13,33% 

3. Não (1 votos) 
6,67% 

8 - Você conhece algum caso ou situação em que os resultados das 
avaliações da CPA transformaram-se em ações concretas na IES? 

1. Sim (10 votos) 
66,67% 

2. Não sei responder (4 votos) 
26,67% 

3. Não (1 votos) 
6,67% 

9-Na sua opinião, a FDSM investe em melhorias na infraestrutura, na 
capacitação dos docentes e do corpo técnico administrativo, em 
tecnologias, na qualidade dos cursos oferecidos, etc? 

1. Sim (13 votos) 
86,67% 

2. Não (1 votos) 
6,67% 

3. Não sei responder (1 votos) 
6,67% 

Código: 4385 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 4 - Políticas de Gestão da 

FDSM - 10º período D 

Data de Publicação: 01/10/2022 

Data de Expiração: 31/10/2022 

Respostas/Participantes: 9 / 46 

Perguntas da Enquete 

1- Você conhece a estrutura organizacional da FDSM? 

1. Sim (8 votos) 
88,89% 

2. Não (1 votos) 
11,11% 
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2- Você sabe que a Fundação Sul Mineira de Ensino é mantenedora da 
FDSM? 

1. Sim (9 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

3- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de quantidade 
suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
77,78% 

2. 5 (1 votos) 
11,11% 

3. 3 (1 votos) 
11,11% 

4. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

4- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição oferece oportunidades 
para os estudantes atuarem como representantes em órgãos 
colegiados, por meio do Diretório Acadêmico, na CPA ou no Colegiado 
do Curso da FDSM. 

1. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
77,78% 

2. 5 (2 votos) 
22,22% 

3. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 

4. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

5. 2 (0 votos) 
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0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

5- Você sabe como é feita a representação dos discentes no Colegiado 
do Curso? 

1. Não (5 votos) 
55,56% 

2. Sim (4 votos) 
44,44% 

6- Você sabe como é feita a representação dos discentes na Comissão 
Própria de Avaliação? 

1. Não (6 votos) 
66,67% 

2. Sim (3 votos) 
33,33% 

7- Você identifica a CPA como um canal de melhorias na IES? 

1. Sim (7 votos) 
77,78% 

2. Não sei responder (2 votos) 
22,22% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

8 - Você conhece algum caso ou situação em que os resultados das 
avaliações da CPA transformaram-se em ações concretas na IES? 

1. Sim (4 votos) 
44,44% 

2. Não sei responder (4 votos) 
44,44% 

3. Não (1 votos) 
11,11% 

9-Na sua opinião, a FDSM investe em melhorias na infraestrutura, na 
capacitação dos docentes e do corpo técnico administrativo, em 
tecnologias, na qualidade dos cursos oferecidos, etc? 

1. Sim (9 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

3. Não sei responder (0 votos) 
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0,00% 

Código: 4386 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 4 - Políticas de Gestão da 

FDSM - Docentes 

Data de Publicação: 01/10/2022 

Data de Expiração: 31/10/2022 

Respostas/Participantes: 20 / 36 

Perguntas da Enquete 

1- Você conhece a estrutura organizacional da FDSM? 

1. Sim (19 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

2- Você sabe que a Fundação Sul Mineira de Ensino é mantenedora da 
FDSM? 

1. Sim (19 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

3- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de quantidade 
suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
68,42% 

2. 5 (4 votos) 
21,05% 

3. 4 (1 votos) 
5,26% 

4. Não sei responder (1 votos) 
5,26% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 
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6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

4- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição oferece oportunidades 
para os docentes atuarem como representantes em órgãos colegiados, 
Colegiado do Curso, NDE ou CPA da FDSM. 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
68,42% 

2. 5 (3 votos) 
15,79% 

3. 4 (2 votos) 
10,53% 

4. 3 (1 votos) 
5,26% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 

7. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

5- Você sabe como é feita a representação dos docentes no Colegiado 
do Curso? 

1. Sim (19 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

6- Você sabe como é feita a representação dos docentes na Comissão 
Própria de Avaliação? 

1. Sim (19 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

7- Você identifica a CPA como um canal de melhorias na IES? 

1. Sim (18 votos) 
94,74% 

2. Não sei responder (1 votos) 
5,26% 
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3. Não (0 votos) 
0,00% 

8 - Você conhece algum caso ou situação em que os resultados das 
avaliações da CPA transformaram-se em ações concretas na IES? 

1. Sim (18 votos) 
94,74% 

2. Não sei responder (1 votos) 
5,26% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

9-Na sua opinião, a FDSM investe em melhorias na infraestrutura, na 
capacitação dos docentes e do corpo técnico administrativo, em 
tecnologias, na qualidade dos cursos oferecidos, etc? 

1. Sim (19 votos) 
100,00% 

2. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

 

Código: 4387 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 4 - Políticas de Gestão da 

FDSM - Técnico-administrativos 

Data de Publicação: 01/10/2022 

Data de Expiração: 31/10/2022 

Respostas/Participantes: 43 / 61 

Perguntas da Enquete 

1- Você conhece a estrutura organizacional da FDSM? 

1. Sim (39 votos) 
90,70% 

2. Não (4 votos) 
9,30% 
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2- Você sabe que a Fundação Sul Mineira de Ensino é mantenedora da 
FDSM? 

1. Sim (41 votos) 
95,35% 

2. Não (2 votos) 
4,65% 

3- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de quantidade 
suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 5 (14 votos) 
32,56% 

2. 6 (concordo totalmente) (14 votos) 
32,56% 

3. Não sei responder (5 votos) 
11,63% 

4. 3 (4 votos) 
9,30% 

5. 1 (discordo totalmente) (2 votos) 
4,65% 

6. 4 (2 votos) 
4,65% 

7. 2 (2 votos) 
4,65% 

4- Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância 
segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância 
total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, 
assinale a opção não sei responder: A instituição oferece oportunidades 
para os colaboradores técnico-administrativos atuarem como 
representantes em órgãos colegiados, Colegiado do Curso ou CPA da 
FDSM. 

1. 6 (concordo totalmente) (34 votos) 
79,07% 

2. Não sei responder (4 votos) 
9,30% 

3. 5 (3 votos) 
6,98% 

4. 3 (1 votos) 
2,33% 

5. 4 (1 votos) 
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2,33% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

5- Você sabe como é feita a representação dos colaboradores técnico-
administrativos no Colegiado do Curso? 

1. Sim (28 votos) 
65,12% 

2. Não (15 votos) 
34,88% 

6- Você sabe como é feita a representação dos colaboradores técnico-
administrativos na Comissão Própria de Avaliação? 

1. Sim (34 votos) 
79,07% 

2. Não (9 votos) 
20,93% 

7- Você identifica a CPA como um canal de melhorias na IES? 

1. Sim (38 votos) 
88,37% 

2. Não sei responder (4 votos) 
9,30% 

3. Não (1 votos) 
2,33% 

8 - Você conhece algum caso ou situação em que os resultados das 
avaliações da CPA transformaram-se em ações concretas na IES? 

1. Sim (24 votos) 
55,81% 

2. Não sei responder (13 votos) 
30,23% 

3. Não (6 votos) 
13,95% 

9-Na sua opinião, a FDSM investe em melhorias na infraestrutura, na 
capacitação dos docentes e do corpo técnico administrativo, em 
tecnologias, na qualidade dos cursos oferecidos, etc? 

1. Sim (39 votos) 
90,70% 

2. Não sei responder (4 votos) 
9,30% 

3. Não (0 votos) 
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Nota: os comentários feitos compõem relatório à parte, não publicável. 


