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Resultado da Avaliação Institucional Eixo 5 – Infraestrutura Física - 

alunos da graduação e mestrado, corpo docente e técnico-administrativo 
A pesquisa foi aplicada entre os dias 1º e 31 de outubro de 2021 pelo portal do aluno, 

portal do professor e portal administrativo.  

O ano de 2021 trouxe uma nova estrutura na FDSM, em função da crise sanitária, ou 

seja, a implementação de um sistema híbrido de ensino da graduação (aulas ao vivo transmitidas 

pelo zoom a partir da sala de aula e que permanecem gravadas no portal do aluno. Como reflexo, 

parte da turma encontra-se on-line e outra na sala de aula, em sistema de rodízio de alunos, 

cumprindo o protocolo sanitário e para segurança de todos. 

Assim, a avaliação da infraestrutura da IES não poderá ser avaliada pela integralidade da 

comunidade acadêmica.  

Desse modo, a pesquisa foi simplificada com inclusão da resposta “não sei responder” 

para os alunos da graduação. O monitoramento dos indicadores do sistema de gestão da 

qualidade relacionados com o tema foi suspenso em 2021. As novas questões apresentaram 

como referência, além de algumas aplicadas em anos anteriores, o conceito 5 do instrumento 

de avaliação Externa- Recredenciamento, Eixo 5 – infraestrutura, datado outubro de 2017. 

Consultar http://portal.inep.gov.br/ - Educação superior – Avaliação Institucional – 

Instrumentos, nos itens que forem aplicáveis à IES e ao público respondente. 

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2017/

IES_recredenciamento.pdf 

Para os alunos do mestrado, o questionário foi adaptado de acordo com o 

distanciamento social. Desse modo, três itens do eixo 5, infraestrutura física, foram agregados 

ao formulário do eixo 2, desenvolvimento institucional, apontados a seguir no indicador 

“Recursos de tecnologias de informação e comunicação”.  

Porcentagem de participação: 
Cód. Enquete Descrição Nº de usuários 

que 
responderam a 

pesquisa 
(Respostas) 

Nº de usuários 
vinculados no 

sistema 
(Participantes) 

Porcentagem de 
participação de alunos 

na pesquisa (%) 

3863 Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física FDSM 
2021 - alunos da graduação Formulário 2 - 2ºA 

24 106 22,64% 

3865 Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física FDSM 
2021 - alunos da graduação Formulário 2 - 2ºD 

26 106 24,53% 

3867 Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física FDSM 
2021 - alunos da graduação Formulário 2 - 4ºA 

21 80 26,25% 

3869 Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física FDSM 
2021 - alunos da graduação Formulário 2 - 4ºB 

14 46 30,43% 

http://portal.inep.gov.br/
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2017/IES_recredenciamento.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2017/IES_recredenciamento.pdf


3871 Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física FDSM 
2021 - alunos da graduação Formulário 2 - 4ºD 

18 64 28,13% 

3873 Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física FDSM 
2021 - alunos da graduação Formulário 2 - 6ºA 

29 83 34,94% 

3875 Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física FDSM 
2021 - alunos da graduação Formulário 2 - 6ºB 

15 62 24,19% 

3877 Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física FDSM 
2021 - alunos da graduação Formulário 2 - 6ºD 

28 70 40,00% 

3879 Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física FDSM 
2021 - alunos da graduação Formulário 2 - 8ºA 

25 82 30,49% 

3881 Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física FDSM 
2021 - alunos da graduação Formulário 2 - 8ºB 

13 62 20,97% 

3883 Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física FDSM 
2021 - alunos da graduação Formulário 2 - 8ºD 

5 61 8,20% 

3885 Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física FDSM 
2021 - alunos da graduação Formulário 2 - 10ºA 

22 76 28,95% 

3887 Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física FDSM 
2021 - alunos da graduação Formulário 2 - 10ºB 

25 72 34,72% 

3889 Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física FDSM 
2021 - alunos da graduação Formulário 2 - 10ºD 

31 68 45,59% 

3893 Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física FDSM 
2021 - docentes Formulário 2 

25 32 78,13% 

3895 Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física FDSM 
2021 - colaboradores técnico-administrativos Formulário 

2 

48 73 65,75% 

3890 Avaliação Institucional Eixo 5 - Recursos de tecnologias 
de informação e comunicação 2021 - alunos do 

Mestrado 

7 48 14,58% 

 

Perfil 

Nº de usuários 
vinculados no 

sistema 
(Participantes) 

Nº de usuários que 
responderam a 

pesquisa 
(Respostas) 

Porcentagem de 
participação de 

alunos na pesquisa 
(%) 

Alunos matriculados graduação 906 296 32,67 

Alunos Mestrado 48 7 14,58 

Corpo Docente 32 25 78,13 

Corpo Técnico-administrativo 73 48 65,75 

Total 1059 376 35,51 

 

Códigos Título Data Pub. Data Exp. Meio utilizado 

Nº 
usuários 

enviados/    
filtrados 

Nº de 
participantes 

Porcentagem 
de 

participação 
(%) 

Objetivo: 
Instrumento 
de Avaliação 

3863,3865, 
3867, 3869, 
3871, 3873, 
3875, 3877, 
3879, 3881, 
3883, 3885, 
3887, 3889, 
3890, 3893, 

3895 

Avaliação 
Institucional Eixo 5 

Infraestrutura Física 
(alunos graduação e 
mestrado, docente e 

técnico-
administrativo) 

01/10/2021 31/10/2021 
Portal do 

aluno/professor/
administrativo 

1059 376 35,51 

Verificar o índice 

de satisfação dos 

participantes 

sobre a 

Infraestrutura 

Física da FDSM.  

Instrumento de 

Avaliação 

Institucional 

Externa, 

datado 

outubro de 

2017. Eixo 5 - 

Infraestrutura 



Resultado Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física FDSM 

Alunos da graduação: 

Abaixo segue o percentual de respostas mais favoráveis para cada questão tratada neste eixo, levando-se em consideração a série e o resultado geral: 

Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física 
FDSM 2021 - alunos da graduação  

2º p 
A 

2º p. 
D 

4º p. 
A 

4º p. 
B 

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 

    

3863 3865 3867 3869 3871 3873 3875 3877 3879 3881 3883 3885 3887 3889    

24 26 21 14 18 29 15 28 25 13 5 22 25 31 296  
Qtde de participantes 

na pesquisa 
 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)  
Respostas mais 

favoráveis 
 

Na sua opinião, as instalações administrativas 
atendem às necessidades institucionais, 

considerando a sua adequação às atividades, a 
guarda, manutenção e disponibilização de 

documentação acadêmica, a acessibilidade, a 
avaliação periódica dos espaços, o gerenciamento 

da manutenção patrimonial e a existência de 
recursos tecnológicos diferenciados? 

87,5 92,31 100 100 94,44 100 93,33 96,43 96 92,31 100 95,45 96 96,77 95,75 Sim   

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e 
indique seu grau de concordância com cada uma 

delas, 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”: As condições de 

infraestrutura das salas de aula são adequadas. 

83,33 80,77 66,67 85,71 72,22 82,76 60 71,43 68 69,23 40 72,73 68 70,97 70,84 6 (concordo totalmente)  ENADE 

As salas de aula atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às 

atividades, a acessibilidade, a avaliação periódica 
dos espaços, o gerenciamento da manutenção 

patrimonial, com normas consolidadas e 
institucionalizadas, e a existência de recursos 

tecnológicos diferenciados. 

91,67 88,46 95,24 100 94,44 100 100 89,29 96 92,31 100 95,45 96 96,77 95,40 Sim  



Os espaços para atendimento aos discentes 
atendem às necessidades institucionais, 

considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o 

gerenciamento da manutenção patrimonial, com 
normas consolidadas e institucionalizadas, e a 
possibilidade de implementação de variadas 

formas de atendimento 

87,5 96,15 95,24 100 94,44 100 100 92,86 96 92,31 100 90,91 96 96,77 95,58 Sim  

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique 
seu 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 Coordenação do curso está 
disponível para orientação acadêmica dos 

estudantes. 

66,67 73,08 57,14 64,29 77,78 82,76 46,67 71,43 56 53,85 40 63,64 64 74,19 63,68 6 (concordo totalmente)  ENADE 

Os espaços de convivência e de alimentação 
atendem às necessidades institucionais, 

considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, a 

dimensão necessária para integração entre os 
membros da comunidade acadêmica e a existência 

de serviços variados e adequados. 

87,5 92,31 90,48 100 83,33 89,66 93,33 85,71 84 92,31 100 86,36 88 87,1 90,01 Sim  

A infraestrutura para biblioteca atende às 
necessidades institucionais, apresenta 

acessibilidade, possui estações individuais e 
coletivas para estudos e recursos tecnológicos para 

consulta, guarda, empréstimo e organização do 
acervo, fornece condições para atendimento 

educacional especializado e disponibiliza recursos 
comprovadamente inovadores. 

87,5 88,46 95,24 100 88,89 93,1 100 89,29 96 92,31 100 86,36 92 96,77 93,28 Sim  

Biblioteca - 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 

biblioteca dispõe das referências bibliográficas que 
os estudantes necessitam. 

70,83 80,77 57,14 64,29 72,22 65,52 53,33 67,86 52 53,85 40 63,64 56 54,84 60,88 6 (concordo totalmente)  ENADE 



Biblioteca - 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 conta com biblioteca virtual ou conferiu 
acesso a obras disponíveis em acervos virtuais 

66,67 76,92 71,43 71,43 77,78 68,97 53,33 64,29 64 69,23 40 54,55 72 74,19 66,06 6 (concordo totalmente)  ENADE 

Biblioteca - 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: 

Durante o período de afastamento social, tive a 
minha disposição a Biblioteca Virtual e, nos 

períodos em que a IES permaneceu aberta, o 
acervo físico. 

66,67 73,08 61,9 78,57 83,33 68,97 53,33 71,43 60 61,54 40 63,64 68 77,42 66,28 6 (concordo totalmente)   

A sala de apoio de informática atende às 
necessidades institucionais, considerando os 

equipamentos, as normas de segurança, o espaço 
físico, o acesso à internet, a atualização de 

softwares, a acessibilidade (incluindo recursos 
tecnológicos transformadores), os serviços, o 

suporte, as condições ergonômicas e a oferta de 
recursos de informática comprovadamente 

inovadores. 

75 88,46 95,24 100 94,44 89,66 100 89,29 96 92,31 100 90,91 92 93,55 92,63 Sim  

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique 
seu 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 cantina e 

banheiros em condições adequadas que 
atenderam as necessidades dos seus usuários. 

79,17 76,92 61,9 71,43 72,22 72,41 46,67 67,86 52 61,54 40 72,73 68 64,52 64,81 6 (concordo totalmente)  ENADE 

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 
FDSM disponibiliza ferramentas aos alunos que 
permitam o acompanhamento dos conteúdos 

ofertados nas disciplinas, bem como a realização 
de avaliações. 

83,33 84,62 80,95 85,71 72,22 75,86 60 71,43 64 53,85 40 68,18 64 70,97 69,65 6 (concordo totalmente)   



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: As 
medidas de ampliação de infraestrutura 

tecnológica foram suficientes para que os alunos 
tivessem condições de acessar o conteúdo e 

material produzido pelo docente. 

87,5 84,62 71,43 78,57 61,11 75,86 53,33 75 64 53,85 40 68,18 72 61,29 67,62 6 (concordo totalmente)   

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: 
Referente ao suporte técnico do setor de 

tecnologia da FDSM, pude contar com o apoio para 
o desenvolvimento das atividades propostas pelo 

meu curso. 

79,17 88,46 85,71 71,43 83,33 75,86 66,67 78,57 64 69,23 40 68,18 76 74,19 72,91 6 (concordo totalmente)   

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: Os 
recursos tecnológicos oferecidos pela FDSM 

permitem executar o plano de ensino e, 
consequentemente, o projeto pedagógico do curso 

de graduação. 

79,17 84,62 80,95 78,57 72,22 82,76 60 71,43 68 61,54 40 63,64 72 74,19 70,65 6 (concordo totalmente)   

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: Os 
professores utilizaram tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) como estratégia de ensino 
(ambiente virtual de aprendizagem). 

75 84,62 66,67 71,43 72,22 75,86 53,33 75 64 69,23 40 68,18 68 64,52 67,72 6 (concordo totalmente)  ENADE 

Em sua opinião, os recursos de tecnologias de 
informação e comunicação da FDSM são eficazes? 

95,83 92,31 100 100 94,44 96,55 93,33 100 88 100 100 90,91 92 96,77 95,72 Sim  

O ambiente virtual de aprendizagem está 
integrado com o sistema acadêmico e atende aos 
processos de ensino-aprendizagem, garantindo a 
interação entre docentes e discentes, com adoção 

de recursos inovadores. 

95,83 96,15 100 100 94,44 93,1 86,67 96,43 88 100 100 90,91 88 93,55 94,51 Sim  

No resultado geral, todas as perguntas deste eixo foram avaliadas acima do percentual de 60% de respostas mais favoráveis.  



Análise das respostas dos alunos dos 10º períodos para as questões similares ao questionário do ENADE 2019: 

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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: As condições de infraestrutura das 
salas de aula foram adequadas. (pergunta 61 do questionário 

ENADE 2019) 
Códigos da 

enquete 

Número de 
alunos 

participantes 

1 (discordo 
totalmente) 

(%) 
2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

6 (concordo 
totalmente) 

(%) 

Não sei 
responder 

(%) 

10º A 3885 22 0 4,55 0 0 22,73 72,73 0 

10º B 3887 25 0 0 4 8 20 68 0 

10º D 3889 31 0 0 0 9,68 19,35 70,97 0 

Total: 78 0,00 1,52 1,33 5,89 20,69 70,57 0 

          

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 Coordenação do curso está 
disponível para orientação acadêmica dos estudantes. 

(pergunta 41 do questionário ENADE 2019) 
Códigos da 

enquete 

Número de 
alunos 

participantes 

1 (discordo 
totalmente) 

(%) 
2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

6 (concordo 
totalmente) 

(%) 

Não sei 
responder 

(%) 

10º A 3885 22 0 0 4,55 0 27,27 63,64 4,55 

10º B 3887 25 0 0 4 16 16 64 0 

10º D 3889 31 0 0 3,23 9,68 9,68 74,19 3,23 

Total: 78 0,00 0,00 3,93 8,56 17,65 67,28 2,59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



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 

biblioteca dispõe das referências bibliográficas que os 
estudantes necessitam. (pergunta 64 do questionário ENADE 

2019) 
Códigos da 

enquete 

Número de 
alunos 

participantes 

1 (discordo 
totalmente) 

(%) 
2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

6 (concordo 
totalmente) 

(%) 

Não sei 
responder 

(%) 

10º A 3885 22 0 4,55 0 4,55 22,73 63,64 4,55 

10º B 3887 25 0 0 4 4 32 56 4 

10º D 3889 31 3,23 0 3,23 9,68 25,81 54,84 3,23 

Total: 78 1,08 1,52 2,41 6,08 26,85 58,16 3,93 

          

          

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 conta com biblioteca virtual ou conferiu acesso a 
obras disponíveis em acervos virtuais. (pergunta 65 do 

questionário ENADE 2019) 
Códigos da 

enquete 

Número de 
alunos 

participantes 

1 (discordo 
totalmente) 

(%) 
2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

6 (concordo 
totalmente) 

(%) 

Não sei 
responder 

(%) 

10º A 3885 22 0 4,55 0 4,55 31,82 54,55 4,55 

10º B 3887 25 0 0 4 8 12 72 4 

10º D 3889 31 0 0 0 6,45 16,13 74,19 3,23 

Total: 78 0,00 1,52 1,33 6,33 19,98 66,91 3,93 

 
 
          



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 cantina e banheiros em condições 

adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários. 
(pergunta 68 do questionário ENADE 2019, com a exclusão de 

refeitório) 

Códigos da 
enquete 

Número de 
alunos 

participantes 

1 (discordo 
totalmente) 

(%) 
2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

6 (concordo 
totalmente) 

(%) 

Não sei 
responder 

(%) 

10º A 3885 22 0 0 0 13,64 9,09 72,73 4,55 

10º B 3887 25 0 0 8 0 20 68 4 

10º D 3889 31 0 0 0 9,68 25,81 64,52 0 

Total: 78 0,00 0,00 2,67 7,77 18,30 68,42 2,85 

          

          

           

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: Os 

professores utilizaram tecnologias da informação e 
comunicação (TICs) como estratégia de ensino (ambiente 
virtual de aprendizagem). (pergunta 58 do questionário 

ENADE 2019) 

Códigos da 
enquete 

Número de 
alunos 

participantes 

1 (discordo 
totalmente) 

(%) 
2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

6 (concordo 
totalmente) 

(%) 

Não sei 
responder 

(%) 

10º A 3885 22 0 0 0 9,09 18,18 68,18 4,55 

10º B 3887 25 0 0 8 4 16 68 4 

10º D 3889 31 0 3,23 0 9,68 19,35 64,52 3,23 

Total: 78 0,00 1,08 2,67 7,59 17,84 66,90 3,93 

 

Resultado 
geral 

1 (discordo 
totalmente) 2 3 4 5 

6 (concordo 
totalmente) 

Não sei 
responder 

0,18 0,94 2,39 7,04 20,22 66,37 2,87 



Análise: considerando as respostas dadas pelos alunos dos décimos períodos em 2021, na escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total), 

sobressaiu-se a escolha pelo numeral 6 (66,37%), no resultado geral (6 perguntas), representando o grau máximo de concordância com as afirmações.  
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Alunos do mestrado: 

Para os alunos do mestrado, o questionário contém três itens do eixo 5, infraestrutura física, no indicador “Recursos de tecnologias de informação e 

comunicação”.  O percentual de respostas favoráveis permaneceu acima de 80%:  

Avaliação Institucional Eixo 5 Recursos de tecnologias de 
informação e comunicação 2021 - alunos do Mestrado 

Código da enquete: 
3890  

Qtde de participantes na 
pesquisa:  

7  

Respostas mais 
favoráveis (%)  

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 FDSM 
disponibiliza ferramentas aos alunos que permitam o 
acompanhamento dos conteúdos ofertados nas disciplinas, bem 
como a realização de avaliações. 

85,71 6 (concordo totalmente)  

Em sua opinião, os recursos de tecnologias de informação e 
comunicação da FDSM são eficazes? 

100 Sim 

O ambiente virtual de aprendizagem está integrado com o sistema 
acadêmico e atende aos processos de ensino-aprendizagem, 
garantindo a interação entre docentes e discentes, com adoção de 
recursos inovadores. 

100 Sim 

 

 

 



Corpo docente  

Para as perguntas aos respondentes docentes, temos: 

   

Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física FDSM 2021 - docentes  

Código da enquete: 3893 
 

Qtde de participantes na pesquisa:  

25  

Respostas mais favoráveis (%)  

Na sua opinião, as instalações administrativas atendem às necessidades institucionais, 
considerando a sua adequação às atividades, a guarda, manutenção e disponibilização 
de documentação acadêmica, a acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o 
gerenciamento da manutenção patrimonial e a existência de recursos tecnológicos 
diferenciados? 

100 Sim 

As salas de aula atendem às necessidades institucionais e do curso, apresentando 
manutenção periódica, conforto, disponibilidade de recursos de tecnologias da 
informação e comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas, 
flexibilidade relacionada às configurações espaciais, oportunizando distintas 
situações de ensino-aprendizagem, e possuem outros recursos cuja utilização é 
comprovadamente exitosa 

100 Sim 

As salas de professores atendem às necessidades institucionais, considerando a sua 
adequação às atividades, a acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o 
gerenciamento da manutenção patrimonial, com normas consolidadas e 
institucionalizadas, e a existência de recursos tecnológicos diferenciados 

100 Sim 

Os espaços para atendimento aos discentes atendem às necessidades institucionais, 
considerando a sua adequação às atividades, a acessibilidade, a avaliação periódica 
dos espaços, o gerenciamento da manutenção patrimonial, com normas consolidadas 
e institucionalizadas, e a possibilidade de implementação de variadas formas de 
atendimento 

96 Sim 



Os espaços de convivência e de alimentação atendem às necessidades institucionais, 
considerando a sua adequação às atividades, a acessibilidade, a avaliação periódica 
dos espaços, a dimensão necessária para integração entre os membros da 
comunidade acadêmica e a existência de serviços variados e adequados. 

92 Sim 

A infraestrutura para biblioteca atende às necessidades institucionais, apresenta 
acessibilidade, possui estações individuais e coletivas para estudos e recursos 
tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e organização do acervo, fornece 
condições para atendimento educacional especializado e disponibiliza recursos 
comprovadamente inovadores. 

100 Sim 

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: Durante o 
período de afastamento social, tive a minha disposição a Biblioteca Virtual e, nos 
períodos em que a IES permaneceu aberta, o acervo físico. 

88 6 (concordo totalmente)  

A sala de apoio de informática atende às necessidades institucionais, considerando 
os equipamentos, as normas de segurança, o espaço físico, o acesso à internet, a 
atualização de softwares, a acessibilidade (incluindo recursos tecnológicos 
transformadores), os serviços, o suporte, as condições ergonômicas e a oferta de 
recursos de informática comprovadamente inovadores. 

100 Sim 

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 cantina e banheiros em condições adequadas que 
atenderam as necessidades dos seus usuários. 

80 6 (concordo totalmente)  

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 FDSM 
disponibiliza ferramentas aos docentes que permitam o acompanhamento dos 
conteúdos ofertados nas disciplinas, bem como a realização de avaliações. 

84 6 (concordo totalmente)  



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: As medidas 
de ampliação de infraestrutura tecnológica foram suficientes para que os professores 
tivessem condições de ofertar o conteúdo e material da(s) disciplina (s). 

84 6 (concordo totalmente)  

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: Referente ao 
suporte técnico do setor de tecnologia da FDSM, pude contar com o apoio para o 
desenvolvimento das atividades propostas pela minha disciplina. 

92 6 (concordo totalmente)  

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: Os recursos 
tecnológicos oferecidos pela FDSM permitem executar o plano de ensino e, 
consequentemente, o projeto pedagógico do curso de graduação. 

84 6 (concordo totalmente)  

Em sua opinião, os recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM 
são eficazes? 

100 Sim 

O ambiente virtual de aprendizagem está integrado com o sistema acadêmico e 
atende aos processos de ensino-aprendizagem, garantindo a interação entre 
docentes e discentes, com adoção de recursos inovadores. 

96 Sim 

Sobre a participação dos alunos nas aulas ao vivo, o seu grau de satisfação é: 36 Muito satisfeito + satisfeito 

De uma maneira geral, como você classifica a sua satisfação com o processo de 
ensino - aprendizagem, mediado por recursos remotos. 

76 Muito satisfatório + satisfatório 

 

O resultado permaneceu elevado para a porcentagem de respostas mais favoráveis respondidas pelos docentes sobre a infraestrutura da IES. A exceção da 

satisfação ficou por conta da participação dos alunos nas aulas ao vivo, na soma das respostas “muito satisfeito” e “satisfeito” (36% - 9 participantes).  

A opção mais assinalada foi a resposta “parcialmente satisfeito” com 40% dos votos (10 participantes). 24% dos professores (6 votos) escolheram a resposta 

“insatisfeito”. Dessa forma, 64% dos professores apresentaram baixa satisfação com a participação dos alunos nas aulas ao vivo. 



Corpo técnico-administrativo 

Para o corpo técnico-administrativo, o percentual permaneceu acima de 70% de respostas mais favoráveis:  

Avaliação Institucional Eixo 5 – Infraestrutura Física 2021 - colaboradores técnico-administrativos  

Código da enquete: 3895  

Qtde de participantes na 
pesquisa:  

48  

Respostas mais favoráveis (%) 

Respostas 
mais 

favoráveis 
(%) 

Na sua opinião, as instalações administrativas atendem às necessidades institucionais, considerando a sua adequação às 
atividades, a guarda, manutenção e disponibilização de documentação acadêmica, a acessibilidade, a avaliação periódica 
dos espaços, o gerenciamento da manutenção patrimonial e a existência de recursos tecnológicos diferenciados? 

93,75 Sim 

Os espaços para atendimento aos discentes atendem às necessidades institucionais, considerando a sua adequação às 
atividades, a acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o gerenciamento da manutenção patrimonial, com normas 
consolidadas e institucionalizadas, e a possibilidade de implementação de variadas formas de atendimento 

95,83 Sim 

Os espaços de convivência e de alimentação atendem às necessidades institucionais, considerando a sua adequação às 
atividades, a acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, a dimensão necessária para integração entre os membros 
da comunidade acadêmica e a existência de serviços variados e adequados. 

75 Sim 

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades 
dos seus usuários. 

72,92 
6 (concordo 
totalmente)  



Em sua opinião, as ferramentas tecnológicas (portal administrativo, módulos da Totvs, etc) atendem satisfatoriamente o 
desempenho de suas funções? 

95,83 Sim 

Em sua opinião, os mecanismos de comunicação da FDSM são eficazes? 87,5 Sim 

 

Panorama geral para as questões aplicadas em todos os perfis 2021 

Considerando os perfis respondentes nas questões sobre a infraestrutura física aplicadas em comum, o percentual de respostas mais favoráveis permaneceu 

acima de 70%: 

Panorama geral para as questões aplicadas em todos os perfis 
2021 

Alunos da 
Graduação 

Alunos 
Mestrado 

Corpo 
Docente 

Corpo Técnico 
Administrativo 

Total  

Nº de participantes na pesquisa 296 7 25 48 376 Respostas mais favoráveis (%) 

1- Na sua opinião, as instalações administrativas atendem às 
necessidades institucionais, considerando a sua adequação às 
atividades, a guarda, manutenção e disponibilização de 
documentação acadêmica, a acessibilidade, a avaliação 
periódica dos espaços, o gerenciamento da manutenção 
patrimonial e a existência de recursos tecnológicos 
diferenciados? 

95,75 N/A 100 93,75 97  Sim 

2- As salas de aula atendem às necessidades institucionais, 
considerando a sua adequação às atividades, a acessibilidade, 
a avaliação periódica dos espaços, o gerenciamento da 
manutenção patrimonial, com normas consolidadas e 
institucionalizadas, e a existência de recursos tecnológicos 
diferenciados. 

95,4 N/A 100 N/A 98  Sim 



3- Os espaços para atendimento aos discentes atendem às 
necessidades institucionais, considerando a sua adequação às 
atividades, a acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, 
o gerenciamento da manutenção patrimonial, com normas 
consolidadas e institucionalizadas, e a possibilidade de 
implementação de variadas formas de atendimento 

95,58 N/A 96 95,83 96  Sim 

4- Os espaços de convivência e de alimentação atendem às 
necessidades institucionais, considerando a sua adequação às 
atividades, a acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, 
a dimensão necessária para integração entre os membros da 
comunidade acadêmica e a existência de serviços variados e 
adequados. 

90,01 N/A 92 75 86  Sim 

5- A infraestrutura para biblioteca atende às necessidades 
institucionais, apresenta acessibilidade, possui estações 
individuais e coletivas para estudos e recursos tecnológicos 
para consulta, guarda, empréstimo e organização do acervo, 
fornece condições para atendimento educacional 
especializado e disponibiliza recursos comprovadamente 
inovadores. 

93,28 N/A 100 N/A 97  Sim 

6- Biblioteca - 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: Durante o período de afastamento social, tive a 
minha disposição a Biblioteca Virtual e, nos períodos em que a 
IES permaneceu aberta, o acervo físico. 

66,28 N/A 88 N/A 77  6 (concordo totalmente)  

7- A sala de apoio de informática atende às necessidades 
institucionais, considerando os equipamentos, as normas de 
segurança, o espaço físico, o acesso à internet, a atualização 
de softwares, a acessibilidade (incluindo recursos tecnológicos 
transformadores), os serviços, o suporte, as condições 
ergonômicas e a oferta de recursos de informática 
comprovadamente inovadores. 

92,63 N/A 100 N/A 96  Sim 



8- A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 cantina e banheiros em 
condições adequadas que atenderam as necessidades dos 
seus usuários. 

64,81 N/A 80 72,92 73  6 (concordo totalmente)  

9- 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 FDSM disponibiliza ferramentas aos 
alunos/professores que permitam o acompanhamento dos 
conteúdos ofertados nas disciplinas, bem como a realização 
de avaliações. 

69,65 85,71 84 N/A 80  6 (concordo totalmente)  

10- 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: As medidas de ampliação de infraestrutura 
tecnológica foram suficientes para que os alunos/professores 
tivessem condições de acessar/ofertar o conteúdo e material 
produzido pelo docente. 

67,62 N/A 84 N/A 76  6 (concordo totalmente)  

11- 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: Referente ao suporte técnico do setor de 
tecnologia da FDSM, pude contar com o apoio para o 
desenvolvimento das atividades propostas pelo meu curso. 

72,91 N/A 92 N/A 82  6 (concordo totalmente)  



12- 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: Os recursos tecnológicos oferecidos pela FDSM 
permitem executar o plano de ensino e, consequentemente, o 
projeto pedagógico do curso de graduação. 

70,65 N/A 84 N/A 77  6 (concordo totalmente)  

13- Em sua opinião, os recursos de tecnologias de informação 
e comunicação da FDSM são eficazes? 

95,72 100 100 87,5 96  Sim 

14- O ambiente virtual de aprendizagem está integrado com o 
sistema acadêmico e atende aos processos de ensino-
aprendizagem, garantindo a interação entre docentes e 
discentes, com adoção de recursos inovadores. 

94,51 100 96 N/A 97  Sim 

N/A - questão não aplicada  ao público respondente 
* pergunta 2 similar ao dos alunos com variação no texto. Para os professores, a redação é "As salas de aula atendem às necessidades institucionais e do curso, apresentando manutenção periódica, conforto, 
disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas, flexibilidade relacionada às configurações espaciais, oportunizando distintas situações 
de ensino-aprendizagem, e possuem outros recursos cuja utilização é comprovadamente exitosa". 
**pergunta 9 similar ao dos alunos com variação no texto. Para os professores, a redação é "A FDSM disponibiliza ferramentas aos docentes que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados nas 
disciplinas, bem como a realização de avaliações." 
***pergunta 10 similar ao dos alunos com variação no texto. Para os professores, a redação é "As medidas de ampliação de infraestrutura tecnológica foram suficientes para que os professores tivessem 
condições de ofertar o conteúdo e material da(s) disciplina (s)". 

 



Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física FDSM – por período 

Código: 3863 

Título da Enquete: 
Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física 

FDSM 2021 - alunos da graduação Formulário 2 - 2ºA 

Data de Publicação: 01/10/2021 

Data de Expiração: 31/10/2021 

Respostas/Participantes: 24 / 106 

Perguntas da Enquete 

Na sua opinião, as instalações administrativas atendem às 
necessidades institucionais, considerando a sua adequação às 
atividades, a guarda, manutenção e disponibilização de documentação 
acadêmica, a acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o 
gerenciamento da manutenção patrimonial e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados? 

1. Sim (21 votos) 
87,50% 

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

3. Não (0 votos) 
0,00% 

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de 
concordância com cada uma delas, 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”: As condições de infraestrutura das salas de aula são 
adequadas. 

1. 6 (concordo totalmente) (20 votos) 
83,33% 

2. 1 (discordo totalmente) (2 votos) 
8,33% 

3. Não sei responder (1 votos) 
4,17% 



4. 5 (1 votos) 
4,17% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

As salas de aula atendem às necessidades institucionais, considerando 
a sua adequação às atividades, a acessibilidade, a avaliação periódica 
dos espaços, o gerenciamento da manutenção patrimonial, com normas 
consolidadas e institucionalizadas, e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados. 

1. Sim (22 votos) 
91,67% 

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

3. Não (0 votos) 
0,00% 

Os espaços para atendimento aos discentes atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o gerenciamento da 
manutenção patrimonial, com normas consolidadas e 
institucionalizadas, e a possibilidade de implementação de variadas 
formas de atendimento 

1. Sim (21 votos) 
87,50% 

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

3. Não (0 votos) 
0,00% 

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 Coordenação do 
curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes. 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
66,67% 

2. 5 (5 votos) 
20,83% 



3. 4 (1 votos) 
4,17% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,17% 

5. Não sei responder (1 votos) 
4,17% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

Os espaços de convivência e de alimentação atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, a dimensão 
necessária para integração entre os membros da comunidade 
acadêmica e a existência de serviços variados e adequados. 

1. Sim (21 votos) 
87,50% 

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

3. Não (0 votos) 
0,00% 

A infraestrutura para biblioteca atende às necessidades institucionais, 
apresenta acessibilidade, possui estações individuais e coletivas para 
estudos e recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e 
organização do acervo, fornece condições para atendimento 
educacional especializado e disponibiliza recursos comprovadamente 
inovadores. 

1. Sim (21 votos) 
87,50% 

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

3. Não (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - 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 biblioteca dispõe das 
referências bibliográficas que os estudantes necessitam. 

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos) 
70,83% 



2. 5 (3 votos) 
12,50% 

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

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,17% 

5. 3 (1 votos) 
4,17% 

6. 4 (0 votos) 
0,00% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - 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 conta com 
biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos 
virtuais 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
66,67% 

2. Não sei responder (4 votos) 
16,67% 

3. 5 (2 votos) 
8,33% 

4. 4 (1 votos) 
4,17% 

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,17% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - 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: Durante o período de 
afastamento social, tive a minha disposição a Biblioteca Virtual e, nos 
períodos em que a IES permaneceu aberta, o acervo físico. 

1. 6 ( concordo totalmente) (16 votos) 
66,67% 



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

3. 5 (1 votos) 
4,17% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,17% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

A sala de apoio de informática atende às necessidades institucionais, 
considerando os equipamentos, as normas de segurança, o espaço 
físico, o acesso à internet, a atualização de softwares, a acessibilidade 
(incluindo recursos tecnológicos transformadores), os serviços, o 
suporte, as condições ergonômicas e a oferta de recursos de 
informática comprovadamente inovadores. 

1. Sim (18 votos) 
75,00% 

2. Não sei responder (5 votos) 
20,83% 

3. Não (1 votos) 
4,17% 

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 
cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as 
necessidades dos seus usuários. 

1. 6 (concordo totalmente) (19 votos) 
79,17% 

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

3. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,17% 

4. 3 (1 votos) 
4,17% 

5. 4 (1 votos) 
4,17% 



6. 5 (0 votos) 
0,00% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

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 FDSM disponibiliza ferramentas aos alunos 
que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados nas 
disciplinas, bem como a realização de avaliações. 

1. 6 ( concordo totalmente) (20 votos) 
83,33% 

2. 5 (2 votos) 
8,33% 

3. 4 (1 votos) 
4,17% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,17% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

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: As medidas de ampliação de infraestrutura 
tecnológica foram suficientes para que os alunos tivessem condições 
de acessar o conteúdo e material produzido pelo docente. 

1. 6 ( concordo totalmente) (21 votos) 
87,50% 

2. 5 (2 votos) 
8,33% 

3. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,17% 

4. 2 (0 votos) 
0,00% 

5. 3 (0 votos) 
0,00% 



6. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

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: Referente ao suporte técnico do setor de 
tecnologia da FDSM, pude contar com o apoio para o desenvolvimento 
das atividades propostas pelo meu curso. 

1. 6 ( concordo totalmente) (19 votos) 
79,17% 

2. 5 (2 votos) 
8,33% 

3. 4 (1 votos) 
4,17% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,17% 

5. Não sei responder (1 votos) 
4,17% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

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: Os recursos tecnológicos oferecidos pela 
FDSM permitem executar o plano de ensino e, consequentemente, o 
projeto pedagógico do curso de graduação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (19 votos) 
79,17% 

2. 5 (3 votos) 
12,50% 

3. Não sei responder (1 votos) 
4,17% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,17% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 



6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

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: Os professores utilizaram tecnologias da 
informação e comunicação (TICs) como estratégia de ensino (ambiente 
virtual de aprendizagem). 

1. 6 (concordo totalmente) (18 votos) 
75,00% 

2. 5 (4 votos) 
16,67% 

3. Não sei responder (1 votos) 
4,17% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,17% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

Em sua opinião, os recursos de tecnologias de informação e 
comunicação da FDSM são eficazes? 

1. Sim (23 votos) 
95,83% 

2. Não sei responder (1 votos) 
4,17% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

O ambiente virtual de aprendizagem está integrado com o sistema 
acadêmico e atende aos processos de ensino-aprendizagem, 
garantindo a interação entre docentes e discentes, com adoção de 
recursos inovadores. 

1. Sim (23 votos) 
95,83% 

2. Não sei responder (1 votos) 
4,17% 



3. Não (0 votos) 
0,00% 

 

Código: 3865 

Título da Enquete: 
Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física 

FDSM 2021 - alunos da graduação Formulário 2 - 2ºD 

Data de Publicação: 01/10/2021 

Data de Expiração: 31/10/2021 

Respostas/Participantes: 26 / 106 

Perguntas da Enquete 

Na sua opinião, as instalações administrativas atendem às 
necessidades institucionais, considerando a sua adequação às 
atividades, a guarda, manutenção e disponibilização de documentação 
acadêmica, a acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o 
gerenciamento da manutenção patrimonial e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados? 

1. Sim (24 votos) 
92,31% 

2. Não sei responder (2 votos) 
7,69% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de 
concordância com cada uma delas, 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”: As condições de infraestrutura das salas de aula são 
adequadas. 

1. 6 (concordo totalmente) (21 votos) 
80,77% 

2. 5 (3 votos) 
11,54% 

3. Não sei responder (2 votos) 



7,69% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

As salas de aula atendem às necessidades institucionais, considerando 
a sua adequação às atividades, a acessibilidade, a avaliação periódica 
dos espaços, o gerenciamento da manutenção patrimonial, com normas 
consolidadas e institucionalizadas, e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados. 

1. Sim (23 votos) 
88,46% 

2. Não sei responder (3 votos) 
11,54% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

Os espaços para atendimento aos discentes atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o gerenciamento da 
manutenção patrimonial, com normas consolidadas e 
institucionalizadas, e a possibilidade de implementação de variadas 
formas de atendimento 

1. Sim (25 votos) 
96,15% 

2. Não sei responder (1 votos) 
3,85% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 Coordenação do 
curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes. 

1. 6 (concordo totalmente) (19 votos) 
73,08% 

2. 5 (6 votos) 



23,08% 

3. Não sei responder (1 votos) 
3,85% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

Os espaços de convivência e de alimentação atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, a dimensão 
necessária para integração entre os membros da comunidade 
acadêmica e a existência de serviços variados e adequados. 

1. Sim (24 votos) 
92,31% 

2. Não sei responder (2 votos) 
7,69% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

A infraestrutura para biblioteca atende às necessidades institucionais, 
apresenta acessibilidade, possui estações individuais e coletivas para 
estudos e recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e 
organização do acervo, fornece condições para atendimento 
educacional especializado e disponibiliza recursos comprovadamente 
inovadores. 

1. Sim (23 votos) 
88,46% 

2. Não sei responder (3 votos) 
11,54% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - 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 biblioteca dispõe das 
referências bibliográficas que os estudantes necessitam. 

1. 6 (concordo totalmente) (21 votos) 



80,77% 

2. 5 (4 votos) 
15,38% 

3. Não sei responder (1 votos) 
3,85% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - 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 conta com 
biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos 
virtuais 

1. 6 (concordo totalmente) (20 votos) 
76,92% 

2. 5 (3 votos) 
11,54% 

3. Não sei responder (2 votos) 
7,69% 

4. 3 (1 votos) 
3,85% 

5. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - 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: Durante o período de 
afastamento social, tive a minha disposição a Biblioteca Virtual e, nos 
períodos em que a IES permaneceu aberta, o acervo físico. 



1. 6 ( concordo totalmente) (19 votos) 
73,08% 

2. Não sei responder (4 votos) 
15,38% 

3. 5 (3 votos) 
11,54% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

A sala de apoio de informática atende às necessidades institucionais, 
considerando os equipamentos, as normas de segurança, o espaço 
físico, o acesso à internet, a atualização de softwares, a acessibilidade 
(incluindo recursos tecnológicos transformadores), os serviços, o 
suporte, as condições ergonômicas e a oferta de recursos de 
informática comprovadamente inovadores. 

1. Sim (23 votos) 
88,46% 

2. Não sei responder (3 votos) 
11,54% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 
cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as 
necessidades dos seus usuários. 

1. 6 (concordo totalmente) (20 votos) 
76,92% 

2. Não sei responder (3 votos) 
11,54% 

3. 5 (3 votos) 
11,54% 

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



5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

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 FDSM disponibiliza ferramentas aos alunos 
que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados nas 
disciplinas, bem como a realização de avaliações. 

1. 6 ( concordo totalmente) (22 votos) 
84,62% 

2. 5 (3 votos) 
11,54% 

3. Não sei responder (1 votos) 
3,85% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

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: As medidas de ampliação de infraestrutura 
tecnológica foram suficientes para que os alunos tivessem condições 
de acessar o conteúdo e material produzido pelo docente. 

1. 6 ( concordo totalmente) (22 votos) 
84,62% 

2. Não sei responder (2 votos) 
7,69% 

3. 5 (2 votos) 
7,69% 

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



5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

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: Referente ao suporte técnico do setor de 
tecnologia da FDSM, pude contar com o apoio para o desenvolvimento 
das atividades propostas pelo meu curso. 

1. 6 ( concordo totalmente) (23 votos) 
88,46% 

2. 5 (2 votos) 
7,69% 

3. Não sei responder (1 votos) 
3,85% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

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: Os recursos tecnológicos oferecidos pela 
FDSM permitem executar o plano de ensino e, consequentemente, o 
projeto pedagógico do curso de graduação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (22 votos) 
84,62% 

2. 5 (3 votos) 
11,54% 

3. Não sei responder (1 votos) 
3,85% 

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



5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

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: Os professores utilizaram tecnologias da 
informação e comunicação (TICs) como estratégia de ensino (ambiente 
virtual de aprendizagem). 

1. 6 (concordo totalmente) (22 votos) 
84,62% 

2. 5 (3 votos) 
11,54% 

3. Não sei responder (1 votos) 
3,85% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

Em sua opinião, os recursos de tecnologias de informação e 
comunicação da FDSM são eficazes? 

1. Sim (24 votos) 
92,31% 

2. Não sei responder (2 votos) 
7,69% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

O ambiente virtual de aprendizagem está integrado com o sistema 
acadêmico e atende aos processos de ensino-aprendizagem, 
garantindo a interação entre docentes e discentes, com adoção de 
recursos inovadores. 

1. Sim (25 votos) 
96,15% 



2. Não sei responder (1 votos) 
3,85% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

 

Código: 3867 

Título da Enquete: 
Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física 

FDSM 2021 - alunos da graduação Formulário 2 - 4ºA 

Data de Publicação: 01/10/2021 

Data de Expiração: 31/10/2021 

Respostas/Participantes: 21 / 80 

Perguntas da Enquete 

Na sua opinião, as instalações administrativas atendem às 
necessidades institucionais, considerando a sua adequação às 
atividades, a guarda, manutenção e disponibilização de documentação 
acadêmica, a acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o 
gerenciamento da manutenção patrimonial e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados? 

1. Sim (21 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de 
concordância com cada uma delas, 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”: As condições de infraestrutura das salas de aula são 
adequadas. 

1. 6 (concordo totalmente) (14 votos) 
66,67% 



2. 5 (5 votos) 
23,81% 

3. 4 (1 votos) 
4,76% 

4. Não sei responder (1 votos) 
4,76% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

As salas de aula atendem às necessidades institucionais, considerando 
a sua adequação às atividades, a acessibilidade, a avaliação periódica 
dos espaços, o gerenciamento da manutenção patrimonial, com normas 
consolidadas e institucionalizadas, e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados. 

1. Sim (20 votos) 
95,24% 

2. Não sei responder (1 votos) 
4,76% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

Os espaços para atendimento aos discentes atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o gerenciamento da 
manutenção patrimonial, com normas consolidadas e 
institucionalizadas, e a possibilidade de implementação de variadas 
formas de atendimento 

1. Sim (20 votos) 
95,24% 

2. Não sei responder (1 votos) 
4,76% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 Coordenação do 
curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes. 



1. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
57,14% 

2. 5 (7 votos) 
33,33% 

3. 4 (2 votos) 
9,52% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

Os espaços de convivência e de alimentação atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, a dimensão 
necessária para integração entre os membros da comunidade 
acadêmica e a existência de serviços variados e adequados. 

1. Sim (19 votos) 
90,48% 

2. Não sei responder (2 votos) 
9,52% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

A infraestrutura para biblioteca atende às necessidades institucionais, 
apresenta acessibilidade, possui estações individuais e coletivas para 
estudos e recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e 
organização do acervo, fornece condições para atendimento 
educacional especializado e disponibiliza recursos comprovadamente 
inovadores. 

1. Sim (20 votos) 
95,24% 

2. Não sei responder (1 votos) 
4,76% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - 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 biblioteca dispõe das 
referências bibliográficas que os estudantes necessitam. 

1. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
57,14% 

2. 5 (8 votos) 
38,10% 

3. 3 (1 votos) 
4,76% 

4. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

Biblioteca - 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 conta com 
biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos 
virtuais 

1. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
71,43% 

2. 5 (5 votos) 
23,81% 

3. 3 (1 votos) 
4,76% 

4. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

Biblioteca - 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: Durante o período de 
afastamento social, tive a minha disposição a Biblioteca Virtual e, nos 
períodos em que a IES permaneceu aberta, o acervo físico. 

1. 6 ( concordo totalmente) (13 votos) 
61,90% 

2. 5 (5 votos) 
23,81% 

3. Não sei responder (2 votos) 
9,52% 

4. 4 (1 votos) 
4,76% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

A sala de apoio de informática atende às necessidades institucionais, 
considerando os equipamentos, as normas de segurança, o espaço 
físico, o acesso à internet, a atualização de softwares, a acessibilidade 
(incluindo recursos tecnológicos transformadores), os serviços, o 
suporte, as condições ergonômicas e a oferta de recursos de 
informática comprovadamente inovadores. 

1. Sim (20 votos) 
95,24% 

2. Não sei responder (1 votos) 
4,76% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 
cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as 
necessidades dos seus usuários. 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
61,90% 

2. 5 (7 votos) 
33,33% 

3. Não sei responder (1 votos) 



4,76% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

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 FDSM disponibiliza ferramentas aos alunos 
que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados nas 
disciplinas, bem como a realização de avaliações. 

1. 6 ( concordo totalmente) (17 votos) 
80,95% 

2. 5 (3 votos) 
14,29% 

3. 4 (1 votos) 
4,76% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

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: As medidas de ampliação de infraestrutura 
tecnológica foram suficientes para que os alunos tivessem condições 
de acessar o conteúdo e material produzido pelo docente. 

1. 6 ( concordo totalmente) (15 votos) 
71,43% 

2. 4 (3 votos) 
14,29% 



3. 5 (3 votos) 
14,29% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

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: Referente ao suporte técnico do setor de 
tecnologia da FDSM, pude contar com o apoio para o desenvolvimento 
das atividades propostas pelo meu curso. 

1. 6 ( concordo totalmente) (18 votos) 
85,71% 

2. 5 (3 votos) 
14,29% 

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

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

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: Os recursos tecnológicos oferecidos pela 
FDSM permitem executar o plano de ensino e, consequentemente, o 
projeto pedagógico do curso de graduação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (17 votos) 
80,95% 

2. 5 (4 votos) 
19,05% 



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

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

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: Os professores utilizaram tecnologias da 
informação e comunicação (TICs) como estratégia de ensino (ambiente 
virtual de aprendizagem). 

1. 6 (concordo totalmente) (14 votos) 
66,67% 

2. 5 (5 votos) 
23,81% 

3. 4 (2 votos) 
9,52% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

Em sua opinião, os recursos de tecnologias de informação e 
comunicação da FDSM são eficazes? 

1. Sim (21 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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



O ambiente virtual de aprendizagem está integrado com o sistema 
acadêmico e atende aos processos de ensino-aprendizagem, 
garantindo a interação entre docentes e discentes, com adoção de 
recursos inovadores. 

1. Sim (21 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

Na sua opinião, as instalações administrativas atendem às 
necessidades institucionais, considerando a sua adequação às 
atividades, a guarda, manutenção e disponibilização de documentação 
acadêmica, a acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o 
gerenciamento da manutenção patrimonial e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados? 

1. Sim (14 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de 
concordância com cada uma delas, 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”: As condições de infraestrutura das salas de aula são 
adequadas. 

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

2. 5 (1 votos) 
7,14% 

3. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
7,14% 

4. 2 (0 votos) 
0,00% 

5. 3 (0 votos) 
0,00% 

6. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

As salas de aula atendem às necessidades institucionais, considerando 
a sua adequação às atividades, a acessibilidade, a avaliação periódica 
dos espaços, o gerenciamento da manutenção patrimonial, com normas 
consolidadas e institucionalizadas, e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados. 

1. Sim (14 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

Os espaços para atendimento aos discentes atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o gerenciamento da 
manutenção patrimonial, com normas consolidadas e 
institucionalizadas, e a possibilidade de implementação de variadas 
formas de atendimento 

1. Sim (14 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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



A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 Coordenação do 
curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes. 

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

2. 5 (3 votos) 
21,43% 

3. 4 (1 votos) 
7,14% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
7,14% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

Os espaços de convivência e de alimentação atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, a dimensão 
necessária para integração entre os membros da comunidade 
acadêmica e a existência de serviços variados e adequados. 

1. Sim (14 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

A infraestrutura para biblioteca atende às necessidades institucionais, 
apresenta acessibilidade, possui estações individuais e coletivas para 
estudos e recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e 
organização do acervo, fornece condições para atendimento 
educacional especializado e disponibiliza recursos comprovadamente 
inovadores. 

1. Sim (14 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 



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

Biblioteca - 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 biblioteca dispõe das 
referências bibliográficas que os estudantes necessitam. 

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

2. 5 (4 votos) 
28,57% 

3. 2 (1 votos) 
7,14% 

4. 3 (0 votos) 
0,00% 

5. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

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

Biblioteca - 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 conta com 
biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos 
virtuais 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
71,43% 

2. 5 (3 votos) 
21,43% 

3. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
7,14% 

4. 2 (0 votos) 
0,00% 

5. 3 (0 votos) 
0,00% 

6. 4 (0 votos) 
0,00% 

7. Não sei responder (0 votos) 



0,00% 

Biblioteca - 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: Durante o período de 
afastamento social, tive a minha disposição a Biblioteca Virtual e, nos 
períodos em que a IES permaneceu aberta, o acervo físico. 

1. 6 ( concordo totalmente) (11 votos) 
78,57% 

2. 5 (2 votos) 
14,29% 

3. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
7,14% 

4. 2 (0 votos) 
0,00% 

5. 3 (0 votos) 
0,00% 

6. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

A sala de apoio de informática atende às necessidades institucionais, 
considerando os equipamentos, as normas de segurança, o espaço 
físico, o acesso à internet, a atualização de softwares, a acessibilidade 
(incluindo recursos tecnológicos transformadores), os serviços, o 
suporte, as condições ergonômicas e a oferta de recursos de 
informática comprovadamente inovadores. 

1. Sim (14 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 
cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as 
necessidades dos seus usuários. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 



71,43% 

2. 5 (3 votos) 
21,43% 

3. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
7,14% 

4. 2 (0 votos) 
0,00% 

5. 3 (0 votos) 
0,00% 

6. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

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 FDSM disponibiliza ferramentas aos alunos 
que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados nas 
disciplinas, bem como a realização de avaliações. 

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

2. 5 (1 votos) 
7,14% 

3. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
7,14% 

4. 2 (0 votos) 
0,00% 

5. 3 (0 votos) 
0,00% 

6. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

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: As medidas de ampliação de infraestrutura 
tecnológica foram suficientes para que os alunos tivessem condições 
de acessar o conteúdo e material produzido pelo docente. 



1. 6 ( concordo totalmente) (11 votos) 
78,57% 

2. Não sei responder (1 votos) 
7,14% 

3. 5 (1 votos) 
7,14% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
7,14% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

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: Referente ao suporte técnico do setor de 
tecnologia da FDSM, pude contar com o apoio para o desenvolvimento 
das atividades propostas pelo meu curso. 

1. 6 ( concordo totalmente) (10 votos) 
71,43% 

2. 5 (3 votos) 
21,43% 

3. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
7,14% 

4. 2 (0 votos) 
0,00% 

5. 3 (0 votos) 
0,00% 

6. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

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: Os recursos tecnológicos oferecidos pela 
FDSM permitem executar o plano de ensino e, consequentemente, o 
projeto pedagógico do curso de graduação. 



1. 6 ( concordo totalmente) (11 votos) 
78,57% 

2. 5 (2 votos) 
14,29% 

3. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
7,14% 

4. 2 (0 votos) 
0,00% 

5. 3 (0 votos) 
0,00% 

6. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

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: Os professores utilizaram tecnologias da 
informação e comunicação (TICs) como estratégia de ensino (ambiente 
virtual de aprendizagem). 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
71,43% 

2. 5 (3 votos) 
21,43% 

3. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
7,14% 

4. 2 (0 votos) 
0,00% 

5. 3 (0 votos) 
0,00% 

6. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

Em sua opinião, os recursos de tecnologias de informação e 
comunicação da FDSM são eficazes? 

1. Sim (14 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 



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

O ambiente virtual de aprendizagem está integrado com o sistema 
acadêmico e atende aos processos de ensino-aprendizagem, 
garantindo a interação entre docentes e discentes, com adoção de 
recursos inovadores. 

1. Sim (14 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

Na sua opinião, as instalações administrativas atendem às 
necessidades institucionais, considerando a sua adequação às 
atividades, a guarda, manutenção e disponibilização de documentação 
acadêmica, a acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o 
gerenciamento da manutenção patrimonial e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados? 

1. Sim (17 votos) 
94,44% 

2. Não (1 votos) 
5,56% 

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



A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de 
concordância com cada uma delas, 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”: As condições de infraestrutura das salas de aula são 
adequadas. 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
72,22% 

2. 5 (4 votos) 
22,22% 

3. 3 (1 votos) 
5,56% 

4. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

As salas de aula atendem às necessidades institucionais, considerando 
a sua adequação às atividades, a acessibilidade, a avaliação periódica 
dos espaços, o gerenciamento da manutenção patrimonial, com normas 
consolidadas e institucionalizadas, e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados. 

1. Sim (17 votos) 
94,44% 

2. Não (1 votos) 
5,56% 

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

Os espaços para atendimento aos discentes atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o gerenciamento da 
manutenção patrimonial, com normas consolidadas e 
institucionalizadas, e a possibilidade de implementação de variadas 
formas de atendimento 

1. Sim (17 votos) 
94,44% 

2. Não (1 votos) 



5,56% 

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

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 Coordenação do 
curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes. 

1. 6 (concordo totalmente) (14 votos) 
77,78% 

2. 5 (2 votos) 
11,11% 

3. 3 (2 votos) 
11,11% 

4. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

Os espaços de convivência e de alimentação atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, a dimensão 
necessária para integração entre os membros da comunidade 
acadêmica e a existência de serviços variados e adequados. 

1. Sim (15 votos) 
83,33% 

2. Não sei responder (2 votos) 
11,11% 

3. Não (1 votos) 
5,56% 

A infraestrutura para biblioteca atende às necessidades institucionais, 
apresenta acessibilidade, possui estações individuais e coletivas para 
estudos e recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e 
organização do acervo, fornece condições para atendimento 
educacional especializado e disponibiliza recursos comprovadamente 
inovadores. 

1. Sim (16 votos) 



88,89% 

2. Não (1 votos) 
5,56% 

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

Biblioteca - 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 biblioteca dispõe das 
referências bibliográficas que os estudantes necessitam. 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
72,22% 

2. 5 (3 votos) 
16,67% 

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

4. 3 (1 votos) 
5,56% 

5. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - 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 conta com 
biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos 
virtuais 

1. 6 (concordo totalmente) (14 votos) 
77,78% 

2. 5 (2 votos) 
11,11% 

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

4. 3 (1 votos) 
5,56% 

5. 4 (0 votos) 
0,00% 



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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - 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: Durante o período de 
afastamento social, tive a minha disposição a Biblioteca Virtual e, nos 
períodos em que a IES permaneceu aberta, o acervo físico. 

1. 6 ( concordo totalmente) (15 votos) 
83,33% 

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

3. 5 (1 votos) 
5,56% 

4. 3 (1 votos) 
5,56% 

5. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

A sala de apoio de informática atende às necessidades institucionais, 
considerando os equipamentos, as normas de segurança, o espaço 
físico, o acesso à internet, a atualização de softwares, a acessibilidade 
(incluindo recursos tecnológicos transformadores), os serviços, o 
suporte, as condições ergonômicas e a oferta de recursos de 
informática comprovadamente inovadores. 

1. Sim (17 votos) 
94,44% 

2. Não (1 votos) 
5,56% 

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

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 



cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as 
necessidades dos seus usuários. 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
72,22% 

2. 5 (3 votos) 
16,67% 

3. 3 (1 votos) 
5,56% 

4. 4 (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% 

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 FDSM disponibiliza ferramentas aos alunos 
que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados nas 
disciplinas, bem como a realização de avaliações. 

1. 6 ( concordo totalmente) (13 votos) 
72,22% 

2. 5 (4 votos) 
22,22% 

3. 3 (1 votos) 
5,56% 

4. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

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: As medidas de ampliação de infraestrutura 
tecnológica foram suficientes para que os alunos tivessem condições 
de acessar o conteúdo e material produzido pelo docente. 

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

2. 5 (6 votos) 
33,33% 

3. 3 (1 votos) 
5,56% 

4. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

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: Referente ao suporte técnico do setor de 
tecnologia da FDSM, pude contar com o apoio para o desenvolvimento 
das atividades propostas pelo meu curso. 

1. 6 ( concordo totalmente) (15 votos) 
83,33% 

2. 5 (2 votos) 
11,11% 

3. 3 (1 votos) 
5,56% 

4. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

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: Os recursos tecnológicos oferecidos pela 
FDSM permitem executar o plano de ensino e, consequentemente, o 
projeto pedagógico do curso de graduação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (13 votos) 
72,22% 

2. 5 (3 votos) 
16,67% 

3. 3 (1 votos) 
5,56% 

4. 4 (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% 

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: Os professores utilizaram tecnologias da 
informação e comunicação (TICs) como estratégia de ensino (ambiente 
virtual de aprendizagem). 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
72,22% 

2. 5 (4 votos) 
22,22% 

3. 3 (1 votos) 
5,56% 

4. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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



Em sua opinião, os recursos de tecnologias de informação e 
comunicação da FDSM são eficazes? 

1. Sim (17 votos) 
94,44% 

2. Não (1 votos) 
5,56% 

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

O ambiente virtual de aprendizagem está integrado com o sistema 
acadêmico e atende aos processos de ensino-aprendizagem, 
garantindo a interação entre docentes e discentes, com adoção de 
recursos inovadores. 

1. Sim (17 votos) 
94,44% 

2. Não (1 votos) 
5,56% 

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

Na sua opinião, as instalações administrativas atendem às 
necessidades institucionais, considerando a sua adequação às 
atividades, a guarda, manutenção e disponibilização de documentação 
acadêmica, a acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o 
gerenciamento da manutenção patrimonial e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados? 



1. Sim (29 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de 
concordância com cada uma delas, 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”: As condições de infraestrutura das salas de aula são 
adequadas. 

1. 6 (concordo totalmente) (24 votos) 
82,76% 

2. 5 (5 votos) 
17,24% 

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

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

As salas de aula atendem às necessidades institucionais, considerando 
a sua adequação às atividades, a acessibilidade, a avaliação periódica 
dos espaços, o gerenciamento da manutenção patrimonial, com normas 
consolidadas e institucionalizadas, e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados. 

1. Sim (29 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

Os espaços para atendimento aos discentes atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o gerenciamento da 



manutenção patrimonial, com normas consolidadas e 
institucionalizadas, e a possibilidade de implementação de variadas 
formas de atendimento 

1. Sim (29 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 Coordenação do 
curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes. 

1. 6 (concordo totalmente) (24 votos) 
82,76% 

2. 5 (3 votos) 
10,34% 

3. 1 (discordo totalmente) (2 votos) 
6,90% 

4. 2 (0 votos) 
0,00% 

5. 3 (0 votos) 
0,00% 

6. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

Os espaços de convivência e de alimentação atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, a dimensão 
necessária para integração entre os membros da comunidade 
acadêmica e a existência de serviços variados e adequados. 

1. Sim (26 votos) 
89,66% 

2. Não sei responder (3 votos) 
10,34% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 



A infraestrutura para biblioteca atende às necessidades institucionais, 
apresenta acessibilidade, possui estações individuais e coletivas para 
estudos e recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e 
organização do acervo, fornece condições para atendimento 
educacional especializado e disponibiliza recursos comprovadamente 
inovadores. 

1. Sim (27 votos) 
93,10% 

2. Não sei responder (2 votos) 
6,90% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - 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 biblioteca dispõe das 
referências bibliográficas que os estudantes necessitam. 

1. 6 (concordo totalmente) (19 votos) 
65,52% 

2. 5 (6 votos) 
20,69% 

3. Não sei responder (3 votos) 
10,34% 

4. 4 (1 votos) 
3,45% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - 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 conta com 
biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos 
virtuais 

1. 6 (concordo totalmente) (20 votos) 
68,97% 

2. 5 (5 votos) 



17,24% 

3. Não sei responder (3 votos) 
10,34% 

4. 4 (1 votos) 
3,45% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - 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: Durante o período de 
afastamento social, tive a minha disposição a Biblioteca Virtual e, nos 
períodos em que a IES permaneceu aberta, o acervo físico. 

1. 6 ( concordo totalmente) (20 votos) 
68,97% 

2. 5 (6 votos) 
20,69% 

3. Não sei responder (3 votos) 
10,34% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

A sala de apoio de informática atende às necessidades institucionais, 
considerando os equipamentos, as normas de segurança, o espaço 
físico, o acesso à internet, a atualização de softwares, a acessibilidade 
(incluindo recursos tecnológicos transformadores), os serviços, o 
suporte, as condições ergonômicas e a oferta de recursos de 
informática comprovadamente inovadores. 

1. Sim (26 votos) 
89,66% 



2. Não sei responder (3 votos) 
10,34% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 
cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as 
necessidades dos seus usuários. 

1. 6 (concordo totalmente) (21 votos) 
72,41% 

2. Não sei responder (4 votos) 
13,79% 

3. 4 (2 votos) 
6,90% 

4. 5 (2 votos) 
6,90% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

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 FDSM disponibiliza ferramentas aos alunos 
que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados nas 
disciplinas, bem como a realização de avaliações. 

1. 6 ( concordo totalmente) (22 votos) 
75,86% 

2. 5 (4 votos) 
13,79% 

3. Não sei responder (1 votos) 
3,45% 

4. 2 (1 votos) 
3,45% 

5. 4 (1 votos) 
3,45% 



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

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

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: As medidas de ampliação de infraestrutura 
tecnológica foram suficientes para que os alunos tivessem condições 
de acessar o conteúdo e material produzido pelo docente. 

1. 6 ( concordo totalmente) (22 votos) 
75,86% 

2. 5 (5 votos) 
17,24% 

3. 4 (1 votos) 
3,45% 

4. Não sei responder (1 votos) 
3,45% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

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: Referente ao suporte técnico do setor de 
tecnologia da FDSM, pude contar com o apoio para o desenvolvimento 
das atividades propostas pelo meu curso. 

1. 6 ( concordo totalmente) (22 votos) 
75,86% 

2. 5 (5 votos) 
17,24% 

3. Não sei responder (2 votos) 
6,90% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 



6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

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: Os recursos tecnológicos oferecidos pela 
FDSM permitem executar o plano de ensino e, consequentemente, o 
projeto pedagógico do curso de graduação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (24 votos) 
82,76% 

2. 5 (4 votos) 
13,79% 

3. Não sei responder (1 votos) 
3,45% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

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: Os professores utilizaram tecnologias da 
informação e comunicação (TICs) como estratégia de ensino (ambiente 
virtual de aprendizagem). 

1. 6 (concordo totalmente) (22 votos) 
75,86% 

2. 5 (4 votos) 
13,79% 

3. Não sei responder (2 votos) 
6,90% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
3,45% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 



6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

Em sua opinião, os recursos de tecnologias de informação e 
comunicação da FDSM são eficazes? 

1. Sim (28 votos) 
96,55% 

2. Não (1 votos) 
3,45% 

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

O ambiente virtual de aprendizagem está integrado com o sistema 
acadêmico e atende aos processos de ensino-aprendizagem, 
garantindo a interação entre docentes e discentes, com adoção de 
recursos inovadores. 

1. Sim (27 votos) 
93,10% 

2. Não (1 votos) 
3,45% 

3. Não sei responder (1 votos) 
3,45% 
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Perguntas da Enquete 

Na sua opinião, as instalações administrativas atendem às 
necessidades institucionais, considerando a sua adequação às 
atividades, a guarda, manutenção e disponibilização de documentação 
acadêmica, a acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o 
gerenciamento da manutenção patrimonial e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados? 

1. Sim (14 votos) 
93,33% 

2. Não (1 votos) 
6,67% 

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

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de 
concordância com cada uma delas, 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”: As condições de infraestrutura das salas de aula são 
adequadas. 

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

2. 5 (4 votos) 
26,67% 

3. 2 (1 votos) 
6,67% 

4. 3 (1 votos) 
6,67% 



5. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

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

As salas de aula atendem às necessidades institucionais, considerando 
a sua adequação às atividades, a acessibilidade, a avaliação periódica 
dos espaços, o gerenciamento da manutenção patrimonial, com normas 
consolidadas e institucionalizadas, e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados. 

1. Sim (15 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

Os espaços para atendimento aos discentes atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o gerenciamento da 
manutenção patrimonial, com normas consolidadas e 
institucionalizadas, e a possibilidade de implementação de variadas 
formas de atendimento 

1. Sim (15 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 Coordenação do 
curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes. 

1. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
46,67% 

2. 5 (6 votos) 
40,00% 

3. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
6,67% 



4. 3 (1 votos) 
6,67% 

5. 4 (0 votos) 
0,00% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

Os espaços de convivência e de alimentação atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, a dimensão 
necessária para integração entre os membros da comunidade 
acadêmica e a existência de serviços variados e adequados. 

1. Sim (14 votos) 
93,33% 

2. Não (1 votos) 
6,67% 

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

A infraestrutura para biblioteca atende às necessidades institucionais, 
apresenta acessibilidade, possui estações individuais e coletivas para 
estudos e recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e 
organização do acervo, fornece condições para atendimento 
educacional especializado e disponibiliza recursos comprovadamente 
inovadores. 

1. Sim (15 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

Biblioteca - 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 biblioteca dispõe das 
referências bibliográficas que os estudantes necessitam. 

1. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
53,33% 

2. 5 (6 votos) 
40,00% 



3. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
6,67% 

4. 2 (0 votos) 
0,00% 

5. 3 (0 votos) 
0,00% 

6. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

Biblioteca - 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 conta com 
biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos 
virtuais 

1. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
53,33% 

2. 5 (4 votos) 
26,67% 

3. 3 (2 votos) 
13,33% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
6,67% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

Biblioteca - 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: Durante o período de 
afastamento social, tive a minha disposição a Biblioteca Virtual e, nos 
períodos em que a IES permaneceu aberta, o acervo físico. 

1. 6 ( concordo totalmente) (8 votos) 
53,33% 

2. 5 (3 votos) 
20,00% 



3. 3 (2 votos) 
13,33% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
6,67% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

A sala de apoio de informática atende às necessidades institucionais, 
considerando os equipamentos, as normas de segurança, o espaço 
físico, o acesso à internet, a atualização de softwares, a acessibilidade 
(incluindo recursos tecnológicos transformadores), os serviços, o 
suporte, as condições ergonômicas e a oferta de recursos de 
informática comprovadamente inovadores. 

1. Sim (15 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 
cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as 
necessidades dos seus usuários. 

1. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
46,67% 

2. 5 (5 votos) 
33,33% 

3. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
6,67% 

4. 3 (1 votos) 
6,67% 

5. 4 (1 votos) 
6,67% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 



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

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 FDSM disponibiliza ferramentas aos alunos 
que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados nas 
disciplinas, bem como a realização de avaliações. 

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

2. 5 (4 votos) 
26,67% 

3. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
6,67% 

4. 3 (1 votos) 
6,67% 

5. 4 (0 votos) 
0,00% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

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: As medidas de ampliação de infraestrutura 
tecnológica foram suficientes para que os alunos tivessem condições 
de acessar o conteúdo e material produzido pelo docente. 

1. 6 ( concordo totalmente) (8 votos) 
53,33% 

2. 5 (3 votos) 
20,00% 

3. 4 (2 votos) 
13,33% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
6,67% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 



7. 3 (0 votos) 
0,00% 

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: Referente ao suporte técnico do setor de 
tecnologia da FDSM, pude contar com o apoio para o desenvolvimento 
das atividades propostas pelo meu curso. 

1. 6 ( concordo totalmente) (10 votos) 
66,67% 

2. 5 (2 votos) 
13,33% 

3. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
6,67% 

4. 3 (1 votos) 
6,67% 

5. 4 (1 votos) 
6,67% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

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: Os recursos tecnológicos oferecidos pela 
FDSM permitem executar o plano de ensino e, consequentemente, o 
projeto pedagógico do curso de graduação. 

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

2. 5 (4 votos) 
26,67% 

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

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
6,67% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 



7. 4 (0 votos) 
0,00% 

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: Os professores utilizaram tecnologias da 
informação e comunicação (TICs) como estratégia de ensino (ambiente 
virtual de aprendizagem). 

1. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
53,33% 

2. 4 (3 votos) 
20,00% 

3. 5 (3 votos) 
20,00% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
6,67% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

Em sua opinião, os recursos de tecnologias de informação e 
comunicação da FDSM são eficazes? 

1. Sim (14 votos) 
93,33% 

2. Não (1 votos) 
6,67% 

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

O ambiente virtual de aprendizagem está integrado com o sistema 
acadêmico e atende aos processos de ensino-aprendizagem, 
garantindo a interação entre docentes e discentes, com adoção de 
recursos inovadores. 

1. Sim (13 votos) 
86,67% 

2. Não (1 votos) 
6,67% 

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



Código: 3877 

Título da Enquete: 
Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física 

FDSM 2021 - alunos da graduação Formulário 2 - 6ºD 

Data de Publicação: 01/10/2021 

Data de Expiração: 31/10/2021 

Respostas/Participantes: 28 / 70 

Perguntas da Enquete 

Na sua opinião, as instalações administrativas atendem às 
necessidades institucionais, considerando a sua adequação às 
atividades, a guarda, manutenção e disponibilização de documentação 
acadêmica, a acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o 
gerenciamento da manutenção patrimonial e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados? 

1. Sim (27 votos) 
96,43% 

2. Não (1 votos) 
3,57% 

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

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de 
concordância com cada uma delas, 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”: As condições de infraestrutura das salas de aula são 
adequadas. 

1. 6 (concordo totalmente) (20 votos) 
71,43% 

2. 5 (5 votos) 
17,86% 

3. 4 (1 votos) 
3,57% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
3,57% 



5. Não sei responder (1 votos) 
3,57% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

As salas de aula atendem às necessidades institucionais, considerando 
a sua adequação às atividades, a acessibilidade, a avaliação periódica 
dos espaços, o gerenciamento da manutenção patrimonial, com normas 
consolidadas e institucionalizadas, e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados. 

1. Sim (25 votos) 
89,29% 

2. Não sei responder (2 votos) 
7,14% 

3. Não (1 votos) 
3,57% 

Os espaços para atendimento aos discentes atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o gerenciamento da 
manutenção patrimonial, com normas consolidadas e 
institucionalizadas, e a possibilidade de implementação de variadas 
formas de atendimento 

1. Sim (26 votos) 
92,86% 

2. Não sei responder (2 votos) 
7,14% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 Coordenação do 
curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes. 

1. 6 (concordo totalmente) (20 votos) 
71,43% 

2. 5 (5 votos) 
17,86% 

3. 4 (1 votos) 
3,57% 



4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
3,57% 

5. Não sei responder (1 votos) 
3,57% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

Os espaços de convivência e de alimentação atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, a dimensão 
necessária para integração entre os membros da comunidade 
acadêmica e a existência de serviços variados e adequados. 

1. Sim (24 votos) 
85,71% 

2. Não (2 votos) 
7,14% 

3. Não sei responder (2 votos) 
7,14% 

A infraestrutura para biblioteca atende às necessidades institucionais, 
apresenta acessibilidade, possui estações individuais e coletivas para 
estudos e recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e 
organização do acervo, fornece condições para atendimento 
educacional especializado e disponibiliza recursos comprovadamente 
inovadores. 

1. Sim (25 votos) 
89,29% 

2. Não sei responder (2 votos) 
7,14% 

3. Não (1 votos) 
3,57% 

Biblioteca - 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 biblioteca dispõe das 
referências bibliográficas que os estudantes necessitam. 

1. 6 (concordo totalmente) (19 votos) 
67,86% 

2. 5 (7 votos) 
25,00% 



3. 4 (1 votos) 
3,57% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
3,57% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

Biblioteca - 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 conta com 
biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos 
virtuais 

1. 6 (concordo totalmente) (18 votos) 
64,29% 

2. 5 (6 votos) 
21,43% 

3. 4 (3 votos) 
10,71% 

4. 3 (1 votos) 
3,57% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

Biblioteca - 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: Durante o período de 
afastamento social, tive a minha disposição a Biblioteca Virtual e, nos 
períodos em que a IES permaneceu aberta, o acervo físico. 

1. 6 ( concordo totalmente) (20 votos) 
71,43% 

2. 5 (4 votos) 
14,29% 



3. 4 (2 votos) 
7,14% 

4. 2 (1 votos) 
3,57% 

5. Não sei responder (1 votos) 
3,57% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

A sala de apoio de informática atende às necessidades institucionais, 
considerando os equipamentos, as normas de segurança, o espaço 
físico, o acesso à internet, a atualização de softwares, a acessibilidade 
(incluindo recursos tecnológicos transformadores), os serviços, o 
suporte, as condições ergonômicas e a oferta de recursos de 
informática comprovadamente inovadores. 

1. Sim (25 votos) 
89,29% 

2. Não sei responder (3 votos) 
10,71% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 
cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as 
necessidades dos seus usuários. 

1. 6 (concordo totalmente) (19 votos) 
67,86% 

2. 5 (4 votos) 
14,29% 

3. 4 (3 votos) 
10,71% 

4. 3 (1 votos) 
3,57% 

5. Não sei responder (1 votos) 
3,57% 

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



7. 2 (0 votos) 
0,00% 

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 FDSM disponibiliza ferramentas aos alunos 
que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados nas 
disciplinas, bem como a realização de avaliações. 

1. 6 ( concordo totalmente) (20 votos) 
71,43% 

2. 5 (6 votos) 
21,43% 

3. 3 (1 votos) 
3,57% 

4. 4 (1 votos) 
3,57% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

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: As medidas de ampliação de infraestrutura 
tecnológica foram suficientes para que os alunos tivessem condições 
de acessar o conteúdo e material produzido pelo docente. 

1. 6 ( concordo totalmente) (21 votos) 
75,00% 

2. 5 (5 votos) 
17,86% 

3. 4 (2 votos) 
7,14% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 



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

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: Referente ao suporte técnico do setor de 
tecnologia da FDSM, pude contar com o apoio para o desenvolvimento 
das atividades propostas pelo meu curso. 

1. 6 ( concordo totalmente) (22 votos) 
78,57% 

2. 5 (5 votos) 
17,86% 

3. 4 (1 votos) 
3,57% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

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: Os recursos tecnológicos oferecidos pela 
FDSM permitem executar o plano de ensino e, consequentemente, o 
projeto pedagógico do curso de graduação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (20 votos) 
71,43% 

2. 5 (6 votos) 
21,43% 

3. 2 (1 votos) 
3,57% 

4. 4 (1 votos) 
3,57% 

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

6. 3 (0 votos) 
0,00% 



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

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: Os professores utilizaram tecnologias da 
informação e comunicação (TICs) como estratégia de ensino (ambiente 
virtual de aprendizagem). 

1. 6 (concordo totalmente) (21 votos) 
75,00% 

2. 4 (3 votos) 
10,71% 

3. 5 (3 votos) 
10,71% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
3,57% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

Em sua opinião, os recursos de tecnologias de informação e 
comunicação da FDSM são eficazes? 

1. Sim (28 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

O ambiente virtual de aprendizagem está integrado com o sistema 
acadêmico e atende aos processos de ensino-aprendizagem, 
garantindo a interação entre docentes e discentes, com adoção de 
recursos inovadores. 

1. Sim (27 votos) 
96,43% 

2. Não sei responder (1 votos) 
3,57% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 



Código: 3879 

Título da Enquete: 
Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física 

FDSM 2021 - alunos da graduação Formulário 2 - 8ºA 

Data de Publicação: 01/10/2021 

Data de Expiração: 31/10/2021 

Respostas/Participantes: 25 / 82 

Perguntas da Enquete 

Na sua opinião, as instalações administrativas atendem às 
necessidades institucionais, considerando a sua adequação às 
atividades, a guarda, manutenção e disponibilização de documentação 
acadêmica, a acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o 
gerenciamento da manutenção patrimonial e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados? 

1. Sim (24 votos) 
96,00% 

2. Não (1 votos) 
4,00% 

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

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de 
concordância com cada uma delas, 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”: As condições de infraestrutura das salas de aula são 
adequadas. 

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos) 
68,00% 

2. 5 (4 votos) 
16,00% 

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

4. 2 (1 votos) 
4,00% 



5. 3 (1 votos) 
4,00% 

6. 4 (1 votos) 
4,00% 

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

As salas de aula atendem às necessidades institucionais, considerando 
a sua adequação às atividades, a acessibilidade, a avaliação periódica 
dos espaços, o gerenciamento da manutenção patrimonial, com normas 
consolidadas e institucionalizadas, e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados. 

1. Sim (24 votos) 
96,00% 

2. Não (1 votos) 
4,00% 

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

Os espaços para atendimento aos discentes atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o gerenciamento da 
manutenção patrimonial, com normas consolidadas e 
institucionalizadas, e a possibilidade de implementação de variadas 
formas de atendimento 

1. Sim (24 votos) 
96,00% 

2. Não (1 votos) 
4,00% 

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

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 Coordenação do 
curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes. 

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

2. 5 (6 votos) 
24,00% 

3. 4 (2 votos) 
8,00% 



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

5. 2 (1 votos) 
4,00% 

6. 3 (1 votos) 
4,00% 

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

Os espaços de convivência e de alimentação atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, a dimensão 
necessária para integração entre os membros da comunidade 
acadêmica e a existência de serviços variados e adequados. 

1. Sim (21 votos) 
84,00% 

2. Não (3 votos) 
12,00% 

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

A infraestrutura para biblioteca atende às necessidades institucionais, 
apresenta acessibilidade, possui estações individuais e coletivas para 
estudos e recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e 
organização do acervo, fornece condições para atendimento 
educacional especializado e disponibiliza recursos comprovadamente 
inovadores. 

1. Sim (24 votos) 
96,00% 

2. Não (1 votos) 
4,00% 

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

Biblioteca - 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 biblioteca dispõe das 
referências bibliográficas que os estudantes necessitam. 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
52,00% 

2. 5 (8 votos) 
32,00% 



3. 4 (2 votos) 
8,00% 

4. 3 (1 votos) 
4,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

Biblioteca - 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 conta com 
biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos 
virtuais 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
64,00% 

2. Não sei responder (3 votos) 
12,00% 

3. 5 (3 votos) 
12,00% 

4. 2 (1 votos) 
4,00% 

5. 3 (1 votos) 
4,00% 

6. 4 (1 votos) 
4,00% 

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

Biblioteca - 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: Durante o período de 
afastamento social, tive a minha disposição a Biblioteca Virtual e, nos 
períodos em que a IES permaneceu aberta, o acervo físico. 

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

2. 5 (5 votos) 
20,00% 



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

4. 2 (2 votos) 
8,00% 

5. 4 (1 votos) 
4,00% 

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

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

A sala de apoio de informática atende às necessidades institucionais, 
considerando os equipamentos, as normas de segurança, o espaço 
físico, o acesso à internet, a atualização de softwares, a acessibilidade 
(incluindo recursos tecnológicos transformadores), os serviços, o 
suporte, as condições ergonômicas e a oferta de recursos de 
informática comprovadamente inovadores. 

1. Sim (24 votos) 
96,00% 

2. Não (1 votos) 
4,00% 

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

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 
cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as 
necessidades dos seus usuários. 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
52,00% 

2. 5 (6 votos) 
24,00% 

3. 3 (3 votos) 
12,00% 

4. 4 (3 votos) 
12,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 



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

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 FDSM disponibiliza ferramentas aos alunos 
que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados nas 
disciplinas, bem como a realização de avaliações. 

1. 6 ( concordo totalmente) (16 votos) 
64,00% 

2. 5 (4 votos) 
16,00% 

3. 3 (3 votos) 
12,00% 

4. 4 (2 votos) 
8,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

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: As medidas de ampliação de infraestrutura 
tecnológica foram suficientes para que os alunos tivessem condições 
de acessar o conteúdo e material produzido pelo docente. 

1. 6 ( concordo totalmente) (16 votos) 
64,00% 

2. 5 (6 votos) 
24,00% 

3. 3 (2 votos) 
8,00% 

4. 4 (1 votos) 
4,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 



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

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: Referente ao suporte técnico do setor de 
tecnologia da FDSM, pude contar com o apoio para o desenvolvimento 
das atividades propostas pelo meu curso. 

1. 6 ( concordo totalmente) (16 votos) 
64,00% 

2. 5 (6 votos) 
24,00% 

3. 3 (2 votos) 
8,00% 

4. 4 (1 votos) 
4,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

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: Os recursos tecnológicos oferecidos pela 
FDSM permitem executar o plano de ensino e, consequentemente, o 
projeto pedagógico do curso de graduação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (17 votos) 
68,00% 

2. 5 (5 votos) 
20,00% 

3. 3 (2 votos) 
8,00% 

4. 4 (1 votos) 
4,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 



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

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: Os professores utilizaram tecnologias da 
informação e comunicação (TICs) como estratégia de ensino (ambiente 
virtual de aprendizagem). 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
64,00% 

2. 5 (6 votos) 
24,00% 

3. 3 (2 votos) 
8,00% 

4. 4 (1 votos) 
4,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

Em sua opinião, os recursos de tecnologias de informação e 
comunicação da FDSM são eficazes? 

1. Sim (22 votos) 
88,00% 

2. Não (3 votos) 
12,00% 

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

O ambiente virtual de aprendizagem está integrado com o sistema 
acadêmico e atende aos processos de ensino-aprendizagem, 
garantindo a interação entre docentes e discentes, com adoção de 
recursos inovadores. 

1. Sim (22 votos) 
88,00% 

2. Não (2 votos) 
8,00% 

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



Código: 3881 

Título da Enquete: 
Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física 

FDSM 2021 - alunos da graduação Formulário 2 - 8ºB 

Data de Publicação: 01/10/2021 

Data de Expiração: 31/10/2021 

Respostas/Participantes: 13 / 62 

Perguntas da Enquete 

Na sua opinião, as instalações administrativas atendem às 
necessidades institucionais, considerando a sua adequação às 
atividades, a guarda, manutenção e disponibilização de documentação 
acadêmica, a acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o 
gerenciamento da manutenção patrimonial e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados? 

1. Sim (12 votos) 
92,31% 

2. Não sei responder (1 votos) 
7,69% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de 
concordância com cada uma delas, 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”: As condições de infraestrutura das salas de aula são 
adequadas. 

1. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
69,23% 

2. 5 (3 votos) 
23,08% 

3. 3 (1 votos) 
7,69% 

4. 4 (0 votos) 
0,00% 



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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

As salas de aula atendem às necessidades institucionais, considerando 
a sua adequação às atividades, a acessibilidade, a avaliação periódica 
dos espaços, o gerenciamento da manutenção patrimonial, com normas 
consolidadas e institucionalizadas, e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados. 

1. Sim (12 votos) 
92,31% 

2. Não sei responder (1 votos) 
7,69% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

Os espaços para atendimento aos discentes atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o gerenciamento da 
manutenção patrimonial, com normas consolidadas e 
institucionalizadas, e a possibilidade de implementação de variadas 
formas de atendimento 

1. Sim (12 votos) 
92,31% 

2. Não sei responder (1 votos) 
7,69% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 Coordenação do 
curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes. 

1. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
53,85% 

2. 3 (3 votos) 
23,08% 

3. 4 (2 votos) 
15,38% 



4. 5 (1 votos) 
7,69% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

Os espaços de convivência e de alimentação atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, a dimensão 
necessária para integração entre os membros da comunidade 
acadêmica e a existência de serviços variados e adequados. 

1. Sim (12 votos) 
92,31% 

2. Não sei responder (1 votos) 
7,69% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

A infraestrutura para biblioteca atende às necessidades institucionais, 
apresenta acessibilidade, possui estações individuais e coletivas para 
estudos e recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e 
organização do acervo, fornece condições para atendimento 
educacional especializado e disponibiliza recursos comprovadamente 
inovadores. 

1. Sim (12 votos) 
92,31% 

2. Não sei responder (1 votos) 
7,69% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - 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 biblioteca dispõe das 
referências bibliográficas que os estudantes necessitam. 

1. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
53,85% 

2. 5 (3 votos) 
23,08% 



3. 4 (2 votos) 
15,38% 

4. 3 (1 votos) 
7,69% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

Biblioteca - 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 conta com 
biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos 
virtuais 

1. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
69,23% 

2. 3 (2 votos) 
15,38% 

3. 4 (1 votos) 
7,69% 

4. 5 (1 votos) 
7,69% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

Biblioteca - 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: Durante o período de 
afastamento social, tive a minha disposição a Biblioteca Virtual e, nos 
períodos em que a IES permaneceu aberta, o acervo físico. 

1. 6 ( concordo totalmente) (8 votos) 
61,54% 

2. 5 (3 votos) 
23,08% 



3. 3 (1 votos) 
7,69% 

4. 4 (1 votos) 
7,69% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

A sala de apoio de informática atende às necessidades institucionais, 
considerando os equipamentos, as normas de segurança, o espaço 
físico, o acesso à internet, a atualização de softwares, a acessibilidade 
(incluindo recursos tecnológicos transformadores), os serviços, o 
suporte, as condições ergonômicas e a oferta de recursos de 
informática comprovadamente inovadores. 

1. Sim (12 votos) 
92,31% 

2. Não sei responder (1 votos) 
7,69% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 
cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as 
necessidades dos seus usuários. 

1. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
61,54% 

2. 5 (3 votos) 
23,08% 

3. 3 (1 votos) 
7,69% 

4. 4 (1 votos) 
7,69% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 



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

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 FDSM disponibiliza ferramentas aos alunos 
que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados nas 
disciplinas, bem como a realização de avaliações. 

1. 6 ( concordo totalmente) (7 votos) 
53,85% 

2. 5 (3 votos) 
23,08% 

3. 4 (2 votos) 
15,38% 

4. 3 (1 votos) 
7,69% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

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: As medidas de ampliação de infraestrutura 
tecnológica foram suficientes para que os alunos tivessem condições 
de acessar o conteúdo e material produzido pelo docente. 

1. 6 ( concordo totalmente) (7 votos) 
53,85% 

2. 5 (3 votos) 
23,08% 

3. 4 (2 votos) 
15,38% 

4. 3 (1 votos) 
7,69% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 



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

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: Referente ao suporte técnico do setor de 
tecnologia da FDSM, pude contar com o apoio para o desenvolvimento 
das atividades propostas pelo meu curso. 

1. 6 ( concordo totalmente) (9 votos) 
69,23% 

2. 4 (2 votos) 
15,38% 

3. 5 (2 votos) 
15,38% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

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: Os recursos tecnológicos oferecidos pela 
FDSM permitem executar o plano de ensino e, consequentemente, o 
projeto pedagógico do curso de graduação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (8 votos) 
61,54% 

2. 5 (3 votos) 
23,08% 

3. 4 (2 votos) 
15,38% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 



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

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: Os professores utilizaram tecnologias da 
informação e comunicação (TICs) como estratégia de ensino (ambiente 
virtual de aprendizagem). 

1. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
69,23% 

2. 4 (2 votos) 
15,38% 

3. 5 (1 votos) 
7,69% 

4. 3 (1 votos) 
7,69% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Em sua opinião, os recursos de tecnologias de informação e 
comunicação da FDSM são eficazes? 

1. Sim (13 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

O ambiente virtual de aprendizagem está integrado com o sistema 
acadêmico e atende aos processos de ensino-aprendizagem, 
garantindo a interação entre docentes e discentes, com adoção de 
recursos inovadores. 

1. Sim (13 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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



Código: 3883 

Título da Enquete: 
Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física 

FDSM 2021 - alunos da graduação Formulário 2 - 8ºD 

Data de Publicação: 01/10/2021 

Data de Expiração: 31/10/2021 

Respostas/Participantes: 5 / 61 

Perguntas da Enquete 

Na sua opinião, as instalações administrativas atendem às 
necessidades institucionais, considerando a sua adequação às 
atividades, a guarda, manutenção e disponibilização de documentação 
acadêmica, a acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o 
gerenciamento da manutenção patrimonial e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados? 

1. Sim (5 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de 
concordância com cada uma delas, 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”: As condições de infraestrutura das salas de aula são 
adequadas. 

1. 6 (concordo totalmente) (2 votos) 
40,00% 

2. 3 (1 votos) 
20,00% 

3. 4 (1 votos) 
20,00% 

4. 5 (1 votos) 
20,00% 



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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

As salas de aula atendem às necessidades institucionais, considerando 
a sua adequação às atividades, a acessibilidade, a avaliação periódica 
dos espaços, o gerenciamento da manutenção patrimonial, com normas 
consolidadas e institucionalizadas, e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados. 

1. Sim (5 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

Os espaços para atendimento aos discentes atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o gerenciamento da 
manutenção patrimonial, com normas consolidadas e 
institucionalizadas, e a possibilidade de implementação de variadas 
formas de atendimento 

1. Sim (5 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 Coordenação do 
curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes. 

1. 4 (2 votos) 
40,00% 

2. 6 (concordo totalmente) (2 votos) 
40,00% 

3. 3 (1 votos) 
20,00% 



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

5. 5 (0 votos) 
0,00% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Os espaços de convivência e de alimentação atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, a dimensão 
necessária para integração entre os membros da comunidade 
acadêmica e a existência de serviços variados e adequados. 

1. Sim (5 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

A infraestrutura para biblioteca atende às necessidades institucionais, 
apresenta acessibilidade, possui estações individuais e coletivas para 
estudos e recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e 
organização do acervo, fornece condições para atendimento 
educacional especializado e disponibiliza recursos comprovadamente 
inovadores. 

1. Sim (5 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

Biblioteca - 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 biblioteca dispõe das 
referências bibliográficas que os estudantes necessitam. 

1. 6 (concordo totalmente) (2 votos) 
40,00% 

2. 3 (1 votos) 
20,00% 



3. 4 (1 votos) 
20,00% 

4. 5 (1 votos) 
20,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

Biblioteca - 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 conta com 
biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos 
virtuais 

1. 6 (concordo totalmente) (2 votos) 
40,00% 

2. 3 (1 votos) 
20,00% 

3. 4 (1 votos) 
20,00% 

4. 5 (1 votos) 
20,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

Biblioteca - 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: Durante o período de 
afastamento social, tive a minha disposição a Biblioteca Virtual e, nos 
períodos em que a IES permaneceu aberta, o acervo físico. 

1. 6 ( concordo totalmente) (2 votos) 
40,00% 

2. 3 (1 votos) 
20,00% 



3. 4 (1 votos) 
20,00% 

4. 5 (1 votos) 
20,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

A sala de apoio de informática atende às necessidades institucionais, 
considerando os equipamentos, as normas de segurança, o espaço 
físico, o acesso à internet, a atualização de softwares, a acessibilidade 
(incluindo recursos tecnológicos transformadores), os serviços, o 
suporte, as condições ergonômicas e a oferta de recursos de 
informática comprovadamente inovadores. 

1. Sim (5 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 
cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as 
necessidades dos seus usuários. 

1. 6 (concordo totalmente) (2 votos) 
40,00% 

2. 3 (1 votos) 
20,00% 

3. 4 (1 votos) 
20,00% 

4. 5 (1 votos) 
20,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 



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

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 FDSM disponibiliza ferramentas aos alunos 
que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados nas 
disciplinas, bem como a realização de avaliações. 

1. 6 ( concordo totalmente) (2 votos) 
40,00% 

2. 3 (1 votos) 
20,00% 

3. 4 (1 votos) 
20,00% 

4. 5 (1 votos) 
20,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

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: As medidas de ampliação de infraestrutura 
tecnológica foram suficientes para que os alunos tivessem condições 
de acessar o conteúdo e material produzido pelo docente. 

1. 6 ( concordo totalmente) (2 votos) 
40,00% 

2. 3 (1 votos) 
20,00% 

3. 4 (1 votos) 
20,00% 

4. 5 (1 votos) 
20,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 



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

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: Referente ao suporte técnico do setor de 
tecnologia da FDSM, pude contar com o apoio para o desenvolvimento 
das atividades propostas pelo meu curso. 

1. 6 ( concordo totalmente) (2 votos) 
40,00% 

2. 3 (1 votos) 
20,00% 

3. 4 (1 votos) 
20,00% 

4. 5 (1 votos) 
20,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

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: Os recursos tecnológicos oferecidos pela 
FDSM permitem executar o plano de ensino e, consequentemente, o 
projeto pedagógico do curso de graduação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (2 votos) 
40,00% 

2. 3 (1 votos) 
20,00% 

3. 4 (1 votos) 
20,00% 

4. 5 (1 votos) 
20,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 



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

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: Os professores utilizaram tecnologias da 
informação e comunicação (TICs) como estratégia de ensino (ambiente 
virtual de aprendizagem). 

1. 6 (concordo totalmente) (2 votos) 
40,00% 

2. 3 (1 votos) 
20,00% 

3. 4 (1 votos) 
20,00% 

4. 5 (1 votos) 
20,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

Em sua opinião, os recursos de tecnologias de informação e 
comunicação da FDSM são eficazes? 

1. Sim (5 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

O ambiente virtual de aprendizagem está integrado com o sistema 
acadêmico e atende aos processos de ensino-aprendizagem, 
garantindo a interação entre docentes e discentes, com adoção de 
recursos inovadores. 

1. Sim (5 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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



Código: 3885 

Título da Enquete: 
Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física 

FDSM 2021 - alunos da graduação Formulário 2 - 10ºA 

Data de Publicação: 01/10/2021 

Data de Expiração: 31/10/2021 

Respostas/Participantes: 22 / 76 

Perguntas da Enquete 

Na sua opinião, as instalações administrativas atendem às 
necessidades institucionais, considerando a sua adequação às 
atividades, a guarda, manutenção e disponibilização de documentação 
acadêmica, a acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o 
gerenciamento da manutenção patrimonial e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados? 

1. Sim (21 votos) 
95,45% 

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

3. Não (0 votos) 
0,00% 

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de 
concordância com cada uma delas, 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”: As condições de infraestrutura das salas de aula são 
adequadas. 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
72,73% 

2. 5 (5 votos) 
22,73% 

3. 2 (1 votos) 
4,55% 

4. 3 (0 votos) 
0,00% 



5. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

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

As salas de aula atendem às necessidades institucionais, considerando 
a sua adequação às atividades, a acessibilidade, a avaliação periódica 
dos espaços, o gerenciamento da manutenção patrimonial, com normas 
consolidadas e institucionalizadas, e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados. 

1. Sim (21 votos) 
95,45% 

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

3. Não (0 votos) 
0,00% 

Os espaços para atendimento aos discentes atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o gerenciamento da 
manutenção patrimonial, com normas consolidadas e 
institucionalizadas, e a possibilidade de implementação de variadas 
formas de atendimento 

1. Sim (20 votos) 
90,91% 

2. Não (1 votos) 
4,55% 

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

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 Coordenação do 
curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes. 

1. 6 (concordo totalmente) (14 votos) 
63,64% 

2. 5 (6 votos) 
27,27% 

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



4. 3 (1 votos) 
4,55% 

5. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Os espaços de convivência e de alimentação atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, a dimensão 
necessária para integração entre os membros da comunidade 
acadêmica e a existência de serviços variados e adequados. 

1. Sim (19 votos) 
86,36% 

2. Não (2 votos) 
9,09% 

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

A infraestrutura para biblioteca atende às necessidades institucionais, 
apresenta acessibilidade, possui estações individuais e coletivas para 
estudos e recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e 
organização do acervo, fornece condições para atendimento 
educacional especializado e disponibiliza recursos comprovadamente 
inovadores. 

1. Sim (19 votos) 
86,36% 

2. Não (2 votos) 
9,09% 

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

Biblioteca - 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 biblioteca dispõe das 
referências bibliográficas que os estudantes necessitam. 

1. 6 (concordo totalmente) (14 votos) 
63,64% 

2. 5 (5 votos) 
22,73% 



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

4. 2 (1 votos) 
4,55% 

5. 4 (1 votos) 
4,55% 

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

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - 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 conta com 
biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos 
virtuais 

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

2. 5 (7 votos) 
31,82% 

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

4. 2 (1 votos) 
4,55% 

5. 4 (1 votos) 
4,55% 

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

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - 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: Durante o período de 
afastamento social, tive a minha disposição a Biblioteca Virtual e, nos 
períodos em que a IES permaneceu aberta, o acervo físico. 

1. 6 ( concordo totalmente) (14 votos) 
63,64% 

2. 5 (5 votos) 
22,73% 



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

4. 3 (1 votos) 
4,55% 

5. 4 (1 votos) 
4,55% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

A sala de apoio de informática atende às necessidades institucionais, 
considerando os equipamentos, as normas de segurança, o espaço 
físico, o acesso à internet, a atualização de softwares, a acessibilidade 
(incluindo recursos tecnológicos transformadores), os serviços, o 
suporte, as condições ergonômicas e a oferta de recursos de 
informática comprovadamente inovadores. 

1. Sim (20 votos) 
90,91% 

2. Não (1 votos) 
4,55% 

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

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 
cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as 
necessidades dos seus usuários. 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
72,73% 

2. 4 (3 votos) 
13,64% 

3. 5 (2 votos) 
9,09% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 



7. 3 (0 votos) 
0,00% 

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 FDSM disponibiliza ferramentas aos alunos 
que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados nas 
disciplinas, bem como a realização de avaliações. 

1. 6 ( concordo totalmente) (15 votos) 
68,18% 

2. 5 (5 votos) 
22,73% 

3. 4 (1 votos) 
4,55% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

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: As medidas de ampliação de infraestrutura 
tecnológica foram suficientes para que os alunos tivessem condições 
de acessar o conteúdo e material produzido pelo docente. 

1. 6 ( concordo totalmente) (15 votos) 
68,18% 

2. 5 (5 votos) 
22,73% 

3. 4 (1 votos) 
4,55% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 



7. 3 (0 votos) 
0,00% 

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: Referente ao suporte técnico do setor de 
tecnologia da FDSM, pude contar com o apoio para o desenvolvimento 
das atividades propostas pelo meu curso. 

1. 6 ( concordo totalmente) (15 votos) 
68,18% 

2. 5 (5 votos) 
22,73% 

3. 4 (1 votos) 
4,55% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

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: Os recursos tecnológicos oferecidos pela 
FDSM permitem executar o plano de ensino e, consequentemente, o 
projeto pedagógico do curso de graduação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (14 votos) 
63,64% 

2. 5 (5 votos) 
22,73% 

3. 4 (2 votos) 
9,09% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 



7. 3 (0 votos) 
0,00% 

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: Os professores utilizaram tecnologias da 
informação e comunicação (TICs) como estratégia de ensino (ambiente 
virtual de aprendizagem). 

1. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
68,18% 

2. 5 (4 votos) 
18,18% 

3. 4 (2 votos) 
9,09% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

Em sua opinião, os recursos de tecnologias de informação e 
comunicação da FDSM são eficazes? 

1. Sim (20 votos) 
90,91% 

2. Não (1 votos) 
4,55% 

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

O ambiente virtual de aprendizagem está integrado com o sistema 
acadêmico e atende aos processos de ensino-aprendizagem, 
garantindo a interação entre docentes e discentes, com adoção de 
recursos inovadores. 

1. Sim (20 votos) 
90,91% 

2. Não (1 votos) 
4,55% 

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



Código: 3887 

Título da Enquete: 
Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física 

FDSM 2021 - alunos da graduação Formulário 2 - 10ºB 

Data de Publicação: 01/10/2021 

Data de Expiração: 31/10/2021 

Respostas/Participantes: 25 / 72 

Perguntas da Enquete 

Na sua opinião, as instalações administrativas atendem às 
necessidades institucionais, considerando a sua adequação às 
atividades, a guarda, manutenção e disponibilização de documentação 
acadêmica, a acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o 
gerenciamento da manutenção patrimonial e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados? 

1. Sim (24 votos) 
96,00% 

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

3. Não (0 votos) 
0,00% 

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de 
concordância com cada uma delas, 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”: As condições de infraestrutura das salas de aula são 
adequadas. 

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos) 
68,00% 

2. 5 (5 votos) 
20,00% 

3. 4 (2 votos) 
8,00% 

4. 3 (1 votos) 
4,00% 



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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

As salas de aula atendem às necessidades institucionais, considerando 
a sua adequação às atividades, a acessibilidade, a avaliação periódica 
dos espaços, o gerenciamento da manutenção patrimonial, com normas 
consolidadas e institucionalizadas, e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados. 

1. Sim (24 votos) 
96,00% 

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

3. Não (0 votos) 
0,00% 

Os espaços para atendimento aos discentes atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o gerenciamento da 
manutenção patrimonial, com normas consolidadas e 
institucionalizadas, e a possibilidade de implementação de variadas 
formas de atendimento 

1. Sim (24 votos) 
96,00% 

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

3. Não (0 votos) 
0,00% 

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 Coordenação do 
curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes. 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
64,00% 

2. 4 (4 votos) 
16,00% 

3. 5 (4 votos) 
16,00% 



4. 3 (1 votos) 
4,00% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Os espaços de convivência e de alimentação atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, a dimensão 
necessária para integração entre os membros da comunidade 
acadêmica e a existência de serviços variados e adequados. 

1. Sim (22 votos) 
88,00% 

2. Não (2 votos) 
8,00% 

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

A infraestrutura para biblioteca atende às necessidades institucionais, 
apresenta acessibilidade, possui estações individuais e coletivas para 
estudos e recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e 
organização do acervo, fornece condições para atendimento 
educacional especializado e disponibiliza recursos comprovadamente 
inovadores. 

1. Sim (23 votos) 
92,00% 

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

3. Não (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - 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 biblioteca dispõe das 
referências bibliográficas que os estudantes necessitam. 

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

2. 5 (8 votos) 
32,00% 



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

4. 3 (1 votos) 
4,00% 

5. 4 (1 votos) 
4,00% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - 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 conta com 
biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos 
virtuais 

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

2. 5 (3 votos) 
12,00% 

3. 4 (2 votos) 
8,00% 

4. 3 (1 votos) 
4,00% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - 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: Durante o período de 
afastamento social, tive a minha disposição a Biblioteca Virtual e, nos 
períodos em que a IES permaneceu aberta, o acervo físico. 

1. 6 ( concordo totalmente) (17 votos) 
68,00% 

2. 5 (5 votos) 
20,00% 



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

4. 3 (1 votos) 
4,00% 

5. 4 (1 votos) 
4,00% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

A sala de apoio de informática atende às necessidades institucionais, 
considerando os equipamentos, as normas de segurança, o espaço 
físico, o acesso à internet, a atualização de softwares, a acessibilidade 
(incluindo recursos tecnológicos transformadores), os serviços, o 
suporte, as condições ergonômicas e a oferta de recursos de 
informática comprovadamente inovadores. 

1. Sim (23 votos) 
92,00% 

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

3. Não (0 votos) 
0,00% 

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 
cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as 
necessidades dos seus usuários. 

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos) 
68,00% 

2. 5 (5 votos) 
20,00% 

3. 3 (2 votos) 
8,00% 

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

5. 4 (0 votos) 
0,00% 

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



7. 2 (0 votos) 
0,00% 

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 FDSM disponibiliza ferramentas aos alunos 
que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados nas 
disciplinas, bem como a realização de avaliações. 

1. 6 ( concordo totalmente) (16 votos) 
64,00% 

2. 5 (7 votos) 
28,00% 

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

4. 3 (1 votos) 
4,00% 

5. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

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: As medidas de ampliação de infraestrutura 
tecnológica foram suficientes para que os alunos tivessem condições 
de acessar o conteúdo e material produzido pelo docente. 

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

2. 5 (4 votos) 
16,00% 

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

4. 3 (1 votos) 
4,00% 

5. 4 (1 votos) 
4,00% 

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



7. 2 (0 votos) 
0,00% 

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: Referente ao suporte técnico do setor de 
tecnologia da FDSM, pude contar com o apoio para o desenvolvimento 
das atividades propostas pelo meu curso. 

1. 6 ( concordo totalmente) (19 votos) 
76,00% 

2. 5 (3 votos) 
12,00% 

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

4. 3 (1 votos) 
4,00% 

5. 4 (1 votos) 
4,00% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

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: Os recursos tecnológicos oferecidos pela 
FDSM permitem executar o plano de ensino e, consequentemente, o 
projeto pedagógico do curso de graduação. 

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

2. 5 (4 votos) 
16,00% 

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

4. 3 (1 votos) 
4,00% 

5. 4 (1 votos) 
4,00% 

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



7. 2 (0 votos) 
0,00% 

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: Os professores utilizaram tecnologias da 
informação e comunicação (TICs) como estratégia de ensino (ambiente 
virtual de aprendizagem). 

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos) 
68,00% 

2. 5 (4 votos) 
16,00% 

3. 3 (2 votos) 
8,00% 

4. 4 (1 votos) 
4,00% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Em sua opinião, os recursos de tecnologias de informação e 
comunicação da FDSM são eficazes? 

1. Sim (23 votos) 
92,00% 

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

3. Não (0 votos) 
0,00% 

O ambiente virtual de aprendizagem está integrado com o sistema 
acadêmico e atende aos processos de ensino-aprendizagem, 
garantindo a interação entre docentes e discentes, com adoção de 
recursos inovadores. 

1. Sim (22 votos) 
88,00% 

2. Não sei responder (3 votos) 
12,00% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 



Código: 3889 

Título da Enquete: 
Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física 

FDSM 2021 - alunos da graduação Formulário 2 - 10ºD 

Data de Publicação: 01/10/2021 

Data de Expiração: 31/10/2021 

Respostas/Participantes: 31 / 68 

Perguntas da Enquete 

Na sua opinião, as instalações administrativas atendem às 
necessidades institucionais, considerando a sua adequação às 
atividades, a guarda, manutenção e disponibilização de documentação 
acadêmica, a acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o 
gerenciamento da manutenção patrimonial e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados? 

1. Sim (30 votos) 
96,77% 

2. Não sei responder (1 votos) 
3,23% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de 
concordância com cada uma delas, 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”: As condições de infraestrutura das salas de aula são 
adequadas. 

1. 6 (concordo totalmente) (22 votos) 
70,97% 

2. 5 (6 votos) 
19,35% 

3. 4 (3 votos) 
9,68% 

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



5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

As salas de aula atendem às necessidades institucionais, considerando 
a sua adequação às atividades, a acessibilidade, a avaliação periódica 
dos espaços, o gerenciamento da manutenção patrimonial, com normas 
consolidadas e institucionalizadas, e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados. 

1. Sim (30 votos) 
96,77% 

2. Não sei responder (1 votos) 
3,23% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

Os espaços para atendimento aos discentes atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o gerenciamento da 
manutenção patrimonial, com normas consolidadas e 
institucionalizadas, e a possibilidade de implementação de variadas 
formas de atendimento 

1. Sim (30 votos) 
96,77% 

2. Não sei responder (1 votos) 
3,23% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 Coordenação do 
curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes. 

1. 6 (concordo totalmente) (23 votos) 
74,19% 

2. 4 (3 votos) 
9,68% 

3. 5 (3 votos) 
9,68% 



4. Não sei responder (1 votos) 
3,23% 

5. 3 (1 votos) 
3,23% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Os espaços de convivência e de alimentação atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, a dimensão 
necessária para integração entre os membros da comunidade 
acadêmica e a existência de serviços variados e adequados. 

1. Sim (27 votos) 
87,10% 

2. Não (2 votos) 
6,45% 

3. Não sei responder (2 votos) 
6,45% 

A infraestrutura para biblioteca atende às necessidades institucionais, 
apresenta acessibilidade, possui estações individuais e coletivas para 
estudos e recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e 
organização do acervo, fornece condições para atendimento 
educacional especializado e disponibiliza recursos comprovadamente 
inovadores. 

1. Sim (30 votos) 
96,77% 

2. Não sei responder (1 votos) 
3,23% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - 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 biblioteca dispõe das 
referências bibliográficas que os estudantes necessitam. 

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos) 
54,84% 

2. 5 (8 votos) 
25,81% 



3. 4 (3 votos) 
9,68% 

4. 3 (1 votos) 
3,23% 

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
3,23% 

6. Não sei responder (1 votos) 
3,23% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - 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 conta com 
biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos 
virtuais 

1. 6 (concordo totalmente) (23 votos) 
74,19% 

2. 5 (5 votos) 
16,13% 

3. 4 (2 votos) 
6,45% 

4. Não sei responder (1 votos) 
3,23% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - 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: Durante o período de 
afastamento social, tive a minha disposição a Biblioteca Virtual e, nos 
períodos em que a IES permaneceu aberta, o acervo físico. 

1. 6 ( concordo totalmente) (24 votos) 
77,42% 

2. 4 (3 votos) 
9,68% 



3. 5 (3 votos) 
9,68% 

4. Não sei responder (1 votos) 
3,23% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

A sala de apoio de informática atende às necessidades institucionais, 
considerando os equipamentos, as normas de segurança, o espaço 
físico, o acesso à internet, a atualização de softwares, a acessibilidade 
(incluindo recursos tecnológicos transformadores), os serviços, o 
suporte, as condições ergonômicas e a oferta de recursos de 
informática comprovadamente inovadores. 

1. Sim (29 votos) 
93,55% 

2. Não sei responder (2 votos) 
6,45% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 
cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as 
necessidades dos seus usuários. 

1. 6 (concordo totalmente) (20 votos) 
64,52% 

2. 5 (8 votos) 
25,81% 

3. 4 (3 votos) 
9,68% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 



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

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 FDSM disponibiliza ferramentas aos alunos 
que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados nas 
disciplinas, bem como a realização de avaliações. 

1. 6 ( concordo totalmente) (22 votos) 
70,97% 

2. 5 (6 votos) 
19,35% 

3. 4 (3 votos) 
9,68% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

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: As medidas de ampliação de infraestrutura 
tecnológica foram suficientes para que os alunos tivessem condições 
de acessar o conteúdo e material produzido pelo docente. 

1. 6 ( concordo totalmente) (19 votos) 
61,29% 

2. 5 (7 votos) 
22,58% 

3. 4 (3 votos) 
9,68% 

4. 3 (1 votos) 
3,23% 

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
3,23% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 



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

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: Referente ao suporte técnico do setor de 
tecnologia da FDSM, pude contar com o apoio para o desenvolvimento 
das atividades propostas pelo meu curso. 

1. 6 ( concordo totalmente) (23 votos) 
74,19% 

2. 5 (5 votos) 
16,13% 

3. 4 (3 votos) 
9,68% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

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: Os recursos tecnológicos oferecidos pela 
FDSM permitem executar o plano de ensino e, consequentemente, o 
projeto pedagógico do curso de graduação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (23 votos) 
74,19% 

2. 5 (5 votos) 
16,13% 

3. 4 (2 votos) 
6,45% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
3,23% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 



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

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: Os professores utilizaram tecnologias da 
informação e comunicação (TICs) como estratégia de ensino (ambiente 
virtual de aprendizagem). 

1. 6 (concordo totalmente) (20 votos) 
64,52% 

2. 5 (6 votos) 
19,35% 

3. 4 (3 votos) 
9,68% 

4. 2 (1 votos) 
3,23% 

5. Não sei responder (1 votos) 
3,23% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

Em sua opinião, os recursos de tecnologias de informação e 
comunicação da FDSM são eficazes? 

1. Sim (30 votos) 
96,77% 

2. Não sei responder (1 votos) 
3,23% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

O ambiente virtual de aprendizagem está integrado com o sistema 
acadêmico e atende aos processos de ensino-aprendizagem, 
garantindo a interação entre docentes e discentes, com adoção de 
recursos inovadores. 

1. Sim (29 votos) 
93,55% 

2. Não (1 votos) 
3,23% 

3. Não sei responder (1 votos) 
3,23% 



Código: 3890 

Título da Enquete: 
Avaliação Institucional  Eixo 5 Recursos de tecnologias 

de informação e comunicação 2021 - alunos do 

Mestrado 

Data de Publicação: 01/10/2021 

Data de Expiração: 31/10/2021 

Respostas/Participantes: 7 / 48 

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 FDSM disponibiliza ferramentas aos alunos 
que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados nas 
disciplinas, bem como a realização de avaliações. 

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

2. 5 (1 votos) 
14,29% 

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

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

Em sua opinião, os recursos de tecnologias de informação e 
comunicação da FDSM são eficazes? 

1. Sim (7 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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



O ambiente virtual de aprendizagem está integrado com o sistema 
acadêmico e atende aos processos de ensino-aprendizagem, 
garantindo a interação entre docentes e discentes, com adoção de 
recursos inovadores. 

1. Sim (7 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

 

Código: 3893 

Título da Enquete: 
Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física 

FDSM 2021 - docentes Formulário 2 

Data de Publicação: 01/10/2021 

Data de Expiração: 31/10/2021 

Respostas/Participantes: 25 / 32 

Perguntas da Enquete 

Na sua opinião, as instalações administrativas atendem às 
necessidades institucionais, considerando a sua adequação às 
atividades, a guarda, manutenção e disponibilização de documentação 
acadêmica, a acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o 
gerenciamento da manutenção patrimonial e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados? 

1. Sim (25 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

As salas de aula atendem às necessidades institucionais e do curso, 
apresentando manutenção periódica, conforto, disponibilidade de 



recursos de tecnologias da informação e comunicação adequados às 
atividades a serem desenvolvidas, flexibilidade relacionada às 
configurações espaciais, oportunizando distintas situações de ensino-
aprendizagem, e possuem outros recursos cuja utilização é 
comprovadamente exitosa 

1. Sim (25 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

As salas de professores atendem às necessidades institucionais, 
considerando a sua adequação às atividades, a acessibilidade, a 
avaliação periódica dos espaços, o gerenciamento da manutenção 
patrimonial, com normas consolidadas e institucionalizadas, e a 
existência de recursos tecnológicos diferenciados 

1. Sim (25 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

Os espaços para atendimento aos discentes atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o gerenciamento da 
manutenção patrimonial, com normas consolidadas e 
institucionalizadas, e a possibilidade de implementação de variadas 
formas de atendimento 

1. Sim (24 votos) 
96,00% 

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

3. Não (0 votos) 
0,00% 

Os espaços de convivência e de alimentação atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, a dimensão 
necessária para integração entre os membros da comunidade 
acadêmica e a existência de serviços variados e adequados. 

1. Sim (23 votos) 



92,00% 

2. Não (1 votos) 
4,00% 

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

A infraestrutura para biblioteca atende às necessidades institucionais, 
apresenta acessibilidade, possui estações individuais e coletivas para 
estudos e recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e 
organização do acervo, fornece condições para atendimento 
educacional especializado e disponibiliza recursos comprovadamente 
inovadores. 

1. Sim (25 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

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: Durante o período de afastamento social, tive 
a minha disposição a Biblioteca Virtual e, nos períodos em que a IES 
permaneceu aberta, o acervo físico. 

1. 6 ( concordo totalmente) (22 votos) 
88,00% 

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

3. 5 (1 votos) 
4,00% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

A sala de apoio de informática atende às necessidades institucionais, 
considerando os equipamentos, as normas de segurança, o espaço 
físico, o acesso à internet, a atualização de softwares, a acessibilidade 



(incluindo recursos tecnológicos transformadores), os serviços, o 
suporte, as condições ergonômicas e a oferta de recursos de 
informática comprovadamente inovadores. 

1. Sim (25 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 
cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as 
necessidades dos seus usuários. 

1. 6 (concordo totalmente) (20 votos) 
80,00% 

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

3. 4 (2 votos) 
8,00% 

4. 5 (1 votos) 
4,00% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

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 FDSM disponibiliza ferramentas aos 
docentes que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados 
nas disciplinas, bem como a realização de avaliações. 

1. 6 ( concordo totalmente) (21 votos) 
84,00% 

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

3. 3 (1 votos) 



4,00% 

4. 4 (1 votos) 
4,00% 

5. 5 (1 votos) 
4,00% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

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: As medidas de ampliação de infraestrutura 
tecnológica foram suficientes para que os professores tivessem 
condições de ofertar o conteúdo e material da(s) disciplina (s). 

1. 6 ( concordo totalmente) (21 votos) 
84,00% 

2. 5 (3 votos) 
12,00% 

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

4. 2 (0 votos) 
0,00% 

5. 3 (0 votos) 
0,00% 

6. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

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: Referente ao suporte técnico do setor de 
tecnologia da FDSM, pude contar com o apoio para o desenvolvimento 
das atividades propostas pela minha disciplina. 

1. 6 ( concordo totalmente) (23 votos) 
92,00% 

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



3. 4 (1 votos) 
4,00% 

4. 5 (0 votos) 
0,00% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

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: Os recursos tecnológicos oferecidos pela 
FDSM permitem executar o plano de ensino e, consequentemente, o 
projeto pedagógico do curso de graduação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (21 votos) 
84,00% 

2. 5 (2 votos) 
8,00% 

3. 4 (1 votos) 
4,00% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

Em sua opinião, os recursos de tecnologias de informação e 
comunicação da FDSM são eficazes? 

1. Sim (25 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

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



O ambiente virtual de aprendizagem está integrado com o sistema 
acadêmico e atende aos processos de ensino-aprendizagem, 
garantindo a interação entre docentes e discentes, com adoção de 
recursos inovadores. 

1. Sim (24 votos) 
96,00% 

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

3. Não (0 votos) 
0,00% 

Sobre a participação dos alunos nas aulas ao vivo, o seu grau de 
satisfação é: 

1. Parcialmente satisfeito (10 votos) 
40,00% 

2. Insatisfeito (6 votos) 
24,00% 

3. Satisfeito (5 votos) 
20,00% 

4. Muito satisfeito (4 votos) 
16,00% 

De uma maneira geral, como você classifica a sua satisfação com o 
processo de ensino - aprendizagem, mediado por recursos remotos. 

1. Satisfatório (10 votos) 
40,00% 

2. Muito satisfatório (9 votos) 
36,00% 

3. Regular (6 votos) 
24,00% 

4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

 

 

 

 

 



Código: 3895 

Título da Enquete: 
Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física 

FDSM 2021 - colaboradores técnico-

administrativos Formulário 2 

Data de Publicação: 01/10/2021 

Data de Expiração: 31/10/2021 

Respostas/Participantes: 48 / 73 

Perguntas da Enquete 

Na sua opinião, as instalações administrativas atendem às 
necessidades institucionais, considerando a sua adequação às 
atividades, a guarda, manutenção e disponibilização de documentação 
acadêmica, a acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o 
gerenciamento da manutenção patrimonial e a existência de recursos 
tecnológicos diferenciados? 

1. Sim (45 votos) 
93,75% 

2. Não sei responder (3 votos) 
6,25% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

Os espaços para atendimento aos discentes atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o gerenciamento da 
manutenção patrimonial, com normas consolidadas e 
institucionalizadas, e a possibilidade de implementação de variadas 
formas de atendimento 

1. Sim (46 votos) 
95,83% 

2. Não sei responder (2 votos) 
4,17% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 



Os espaços de convivência e de alimentação atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 
acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, a dimensão 
necessária para integração entre os membros da comunidade 
acadêmica e a existência de serviços variados e adequados. 

1. Sim (36 votos) 
75,00% 

2. Não (7 votos) 
14,58% 

3. Não sei responder (5 votos) 
10,42% 

A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu 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 
cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as 
necessidades dos seus usuários. 

1. 6 (concordo totalmente) (35 votos) 
72,92% 

2. 5 (5 votos) 
10,42% 

3. Não sei responder (3 votos) 
6,25% 

4. 3 (2 votos) 
4,17% 

5. 4 (2 votos) 
4,17% 

6. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,08% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Em sua opinião, as ferramentas tecnológicas (portal administrativo, 
módulos da Totvs, etc) atendem satisfatoriamente o desempenho de 
suas funções? 

1. Sim (46 votos) 
95,83% 

2. Não sei responder (2 votos) 
4,17% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 



Em sua opinião, os mecanismos de comunicação da FDSM são 
eficazes? 

1. Sim (42 votos) 
87,50% 

2. Não (4 votos) 
8,33% 

3. Não sei responder (2 votos) 
4,17% 

 

 

 

Nota: as respostas de texto não são publicáveis. 


