
 

 

  

Pesquisa 

Alunos concluintes 2018 

 



Resultado da pesquisa com os alunos concluintes em 2018 

A pesquisa foi aplicada, por formulário impresso, pelo setor comercial, nos últimos dias de aulas, aos alunos dos décimos períodos 2018. 

251 participações (95,08%). 

 

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

Nº de 
participantes 

Porcentagem de 
participação (%) 

Objetivo: 
Instrumento de 

Avaliação 

2444 

Enquete alunos do 
10º período 2018. 

246 alunos da 
graduação + 5 em 

regime de 
dependência 

13/02/2019* 13/02/2019* 
Formulário 
impresso 

264 
251 95,08 

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 fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 



Participantes da pesquisa: 

 Nº usuários 
Nº de 

participantes 
Porcentagem de 
participação (%) 

   

Acadêmico do 10º período A 89 84 94,38    

      
Nº de 

participantes 

 Nº usuários 
Nº de 

participantes 
Porcentagem de 
participação (%) 

 

Acadêmico em 
regime de 

dependência 
5 

Acadêmico do 10º período B 81 77 95,06    

       

 Nº usuários 
Nº de 

participantes 
Porcentagem de 
participação (%) 

   

Acadêmico do 10º período D 94 85 90,43    

       

 

 

 

 

 

 

 



Resultado:  

 

 

  

  Opções mais votadas  

2- Quais cursos você teria interesse de cursar futuramente? Especialização - 158 votos (46,88%) 

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

Sim - 137 votos (54,58%) 

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

Não - 163 votos (64,94%) 

7- Quanto a sua inserção no mercado de trabalho, você está 
inscrito na OAB? 

Não - 210 votos (83,67%) 

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

Sim - 202 votos (80,48%) 



 

Perguntas da Enquete 

1. Qual o seu perfil? 

1. Acadêmico do 10º período D (85 votos) 
33,86% 

2. Acadêmico do 10º período A (84 votos) 
33,47% 

3. Acadêmico do 10º período B (77 votos) 
30,68% 

4. Acadêmico em regime de dependência (5 votos) 
1,99% 

 

 
Acadêmico do 
10º período D 

Acadêmico do 
10º período A 

Acadêmico 
do 10º 

período B 

Acadêmico 
em regime de 
dependência 

1. Qual o seu perfil? 85 84 77 5 

 

 

 

 

 

 

 

Acadêmico do 
10º período D 

34%

Acadêmico do 
10º período A

33%

Acadêmico do 
10º período B

31%

Acadêmico em 
regime de 

dependência
2%

1. Qual o seu perfil?



2- Quais cursos você teria interesse de cursar futuramente? 

1. Especialização (158 votos) 
46,88% 

2. Mestrado e/ou Doutorado (84 votos) 
24,93% 

3. Não tenho interesse (54 votos) 
16,02% 

4. Extensão (37 votos) 
10,98% 

5. Em branco (4 votos) 
1,19% 

 

 Especialização 
Não tenho 
interesse 

Extensão 
Mestrado e/ou 

Doutorado 
Em 

branco 

2- Quais cursos você 
teria interesse de cursar 

futuramente?* 
158 54 37 84 4 

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

 

 

 

 

Especialização 
47%

Não tenho 
interesse 

16%

Extensão
11%

Mestrado e/ou 
Doutorado

25%

Em branco
1%

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 (137 votos) 
54,58% 

2. Não (114 votos) 
45,42% 

3. Em branco (0 votos) 
0,00% 

 

 

 Sim Não Em branco 

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

137 114 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim
55%

Não 
45%

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 (163 votos) 
64,94% 

2. Sim (88 votos) 
35,06% 

3. Em branco (0 votos) 
0,00% 

 

 Sim Não 
Em 

branco 

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

163 88 0 

 

 

 

 

6- Em qual função/atividade? 

*As respostas de texto não são publicáveis.  

 

 

 

 

 

 

Sim
65%

Não 
35%

Em branco
0%

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 está inscrito na OAB? 

1. Não (210 votos) 
83,67% 

2. Sim (37 votos) 
14,74% 

3. Em branco (4 votos) 
1,59% 

 

 Sim Não 
Em 

branco 

7- Quanto a sua inserção no mercado de trabalho, você está inscrito na 
OAB? 

37 210 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim
15%

Não 
84%

Em branco
1%

7- Quanto a sua inserção no mercado de trabalho, 
você está inscrito na OAB?



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

1. Sim (202 votos) 
80,48% 

2. Não (46 votos) 
18,33% 

3. Em branco (3 votos) 
1,20% 

 

 Sim Não  Em branco 

8- Quanto a sua inserção no mercado de trabalho, você tem 
interesse em prestar concurso? 202 46 3 

 

 

 
9- Se tem interesse em prestar concurso, qual?  

*As respostas de texto não são publicáveis.  

 

 

10- 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
81%

Não 
18%

Em branco
1%

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

concurso?


