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Resultado Avaliação Infraestrutura Remota 
corpo discente graduação, corpo docente e técnico 

administrativo 
A pesquisa foi aplicada entre os dias 1º e 31 de outubro de 2020 pelo portal do aluno, portal 

do professor e portal administrativo, de acordo com o  perfil. 

O questionário aplicado substituiu o eixo 5 (infraestrutura) e, portanto, suspendeu o 

monitoramento dos indicadores da qualidade do sistema de gestão da qualidade sobre o 

tema, em virtude do distanciamento social. 

Participação 
Ao todo, tivemos 513 participantes distribuídos entre alunos da graduação, corpo docente e 

técnico-administrativos. Vejamos: 

Código Título Data Pub. Data Exp. Meio utilizado 

Nº 
usuários 

enviados/    
filtrados 

Nº de 
participantes 

Porcentagem 
de 

participação 
(%) 

Objetivo: 

3373 a 
3388 

Avaliação 
Infraestrutura 

remota* - 
alunos da 

graduação, 
corpo docente 

e técnico 
administrativo 

01/10/2020 31/10/2020 
Portal 

Administrativo/Professor/Administrativo 
1067 513 48,08 

Conhecer a experiência 
de 

aprendizagem/trabalho 
dos alunos da 

graduação, professores 
e colaboradores nos 
ambientes remotos 

disponibilizados pela 
FDSM 

 

*Instrumento de 

Avaliação Institucional 

Externa, datado 

outubro de 2017. Eixo 

5: Infraestutrutura. 

Indicador 5.17 Recursos 

de tecnologias de 

informação e 

comunicação. 

 

 

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 (%) 

3373 Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da 
aprendizagem remota - 2º período A 

38 94 40,43% 

3374 Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da 
aprendizagem remota - 2º período B 

15 56 26,79% 

3375 Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da 
aprendizagem remota - 2º período D 

37 99 37,37% 
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3376 Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da 
aprendizagem remota - 4º período A 

35 95 36,84% 

3377 Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da 
aprendizagem remota - 4º período B 

21 60 35,00% 

3378 Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da 
aprendizagem remota - 4º período D 

45 93 48,39% 

3379 Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da 
aprendizagem remota - 6º período A 

37 82 45,12% 

3380 Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da 
aprendizagem remota - 6º período B 

24 68 35,29% 

3381 Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da 
aprendizagem remota - 6º período D 

24 80 30,00% 

3382 Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da 
aprendizagem remota - 8º período A 

35 87 40,23% 

3383 Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da 
aprendizagem remota - 8º período B 

24 76 31,58% 

3384 Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da 
aprendizagem remota - 8º período D 

34 84 40,48% 

3385 Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da 
aprendizagem remota - 10º período A 

29 64 45,31% 

3386 Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da 
aprendizagem remota - 10º período B 

28 63 44,44% 

3387 Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da 
aprendizagem remota - 10º período D 

29 79 36,71% 

  Total de alunos respondentes: 455     

    

 

    

Nº de alunos 
regularmente 
matriculados 
entre os dias 
01/10/2020 e 

31/10/2020 do 
mês e ano 

2/2020 

Alunos que responderam a pesquisa 
Percentual de 
Participação 

  966 455 47,10 

  

     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 (%) 

3388 Autoavaliação Institucional – Docentes – infraestrutura aulas 
remotas 

21 30 70,00% 

3389 Autoavaliação Institucional – Técnico-administrativo – 
infraestrutura teletrabalho 

37 71 52,11% 

 

 

 

 

 

 



Resultado Avaliação Infraestrutura Remota 
corpo discente graduação, corpo docente e técnico administrativo 

 
 

Síntese das respostas, considerando as opções mais utilizadas pelos respondentes 

Sobre você – alunos da graduação, corpo docente e corpo técnico administrativo 

  2º p A 2º p. B 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 
Corpo 

Docente 
Corpo Técnico 
Administrativo 

Número de 
participantes-> 

38 15 37 35 21 45 37 24 24 35 24 34 29 28 29 21 37 

O momento da 
Pandemia COVID19 
levou a todos nós, 

de forma 
repentina, a uma 
condição nunca 

antes vivenciada, 
precisando nos 
adaptarmos a 

várias situações 
como o isolamento 

social. Sobre a 
condição de 
isolamento: 

Estou 
com 

familiar/ 
familiares 

(33 
votos- 

86,84%) 

Estou com 
familiar/ 

familiares. 
(14 votos) 

93,33% 

Estou com 
familiar/ 

familiares. 
(33 votos) 

89,19% 

Estou com 
familiar/ 

familiares. 
(31 votos) 

88,57% 

Estou com 
familiar/ 

familiares. 
(19 votos) 

90,48% 

Estou com 
familiar/ 

familiares. 
(44 votos) 

97,78% 

Estou com 
familiar/ 

familiares. 
(31 votos) 

83,78% 

Estou com 
familiar/ 

familiares. 
(19 votos) 

79,17% 

Estou com 
familiar/ 

familiares. 
(21 votos) 

87,50% 

Estou com 
familiar/ 

familiares. 
(32 votos) 

91,43% 

Estou com 
familiar/ 

familiares. 
(22 votos) 

91,67% 

Estou com 
familiar/ 

familiares. 
(28 votos) 

82,35% 

Estou com 
familiar/ 

familiares. 
(26 votos) 

89,66% 

Estou com 
familiar/ 

familiares. 
(25 votos) 

89,29% 

Estou com 
familiar/ 

familiares. 
(28 votos) 

96,55% 

Estou 
com 

familiar/ 
familiares 

(20 
votos) 
95,24% 

Não questionado  

A rotina das 
famílias mudou 
completamente no 
mundo inteiro, em 
consequência da 
pandemia. Algumas 
passaram a 
conviver 24 horas 
do dia com crianças 
e adolescentes. É o 
seu caso? 

Não (17 
votos - 
71,05%) 

Não (11 
votos) 
73,33% 

Não (20 
votos) 
54,05% 

Não (23 
votos) 
65,71% 

Não (18 
votos) 
85,71% 

Não (29 
votos) 
64,44% 

Não (24 
votos) 
64,86% 

Sim (12 
votos) 
50,00% 
Não (12 
votos) 
50,00% 

Não (14 
votos) 
58,33% 

Não (20 
votos) 
57,14% 

Não (16 
votos) 
66,67% 

Não (22 
votos) 
64,71% 

Não (17 
votos) 
58,62% 

Não (19 
votos) 
67,86% 

Não (18 
votos) 
62,07% 

Não (15 
votos) 
71,43% 

Não (26 votos) 
70,27% 
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Sobre o local para o estudo remoto/atividades pedagógicas/ trabalho remoto – alunos da graduação, corpo docente e corpo 

técnico administrativo 

  2º p A 2º p. B 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 Corpo Docente 
Corpo Técnico 
Administrativo 

Número 
de 
participan
tes-> 

38 15 37 35 21 45 37 24 24 35 24 34 29 28 29 21 37 

Sobre o 
local para o 
estudo 
remoto/ati
vidades 
pedagógica
s/ trabalho 
home 
office: 

Tenho 
um 

ambien
te 

exclusiv
o para 

os 
estudos
, onde 

consigo 
me 

isolar 
para 

realizar 
as 

atividad
es 

educaci
onais 
(18 

votos - 
47,37%

) 

Tenho 
um 

ambient
e 

exclusiv
o para 

os 
estudos, 

onde 
consigo 

me 
isolar 
para 

realizar 
as 

atividad
es 

educaci
onais. (8 
votos) 
53,33% 

Tenh
o um 
ambi
ente 

exclus
ivo 

para 
os 

estud
os, 

onde 
consi

go 
me 

isolar 
para 
realiz
ar as 
ativid
ades 

educa
cionai
s. (23 
votos

) 
62,16

% 

Tenho 
um 

ambient
e 

exclusiv
o para 

os 
estudos, 

onde 
consigo 

me 
isolar 
para 

realizar 
as 

atividad
es 

educacio
nais. (17 
votos) 
48,57% 

Tenho um 
ambiente 
exclusivo 
para os 

estudos, 
onde 

consigo 
me isolar 

para 
realizar as 
atividades 
educacion

ais. (7 
votos) 
33,33% 

Tenho um 
ambiente 
específico 

para os 
estudos, 

mas divido 
o local 

com outra 
(s) pessoa 

(s). (7 
votos) 
33,33% 

Tenho um 
ambiente 
exclusivo 
para os 

estudos, 
onde 

consigo 
me isolar 

para 
realizar as 
atividades 
educacion

ais. (25 
votos) 
55,56% 

Revezo o 
estudo em 

vários 
locais da 
casa (por 
exemplo, 
quarto, 
cozinha, 

sala, área 
externa), 

com a 
presença 
ou não de 
outra (s) 

pessoa (s). 
(18 votos) 

48,65% 

Tenho 
um 

ambient
e 

exclusiv
o para 

os 
estudos, 

onde 
consigo 

me 
isolar 
para 

realizar 
as 

atividad
es 

educaci
onais. 

(11 
votos) 
45,83% 

Tenho um 
ambiente 
exclusivo 
para os 

estudos, 
onde 

consigo 
me isolar 

para 
realizar as 
atividades 
educacion

ais. (16 
votos) 
66,67% 

Tenho um 
ambiente 

exclusivo para 
os estudos, 

onde consigo 
me isolar para 

realizar as 
atividades 

educacionais. 
(13 votos) 

37,14% 
Revezo o 

estudo em 
vários locais da 

casa (por 
exemplo, 
quarto, 

cozinha, sala, 
área externa), 

com a 
presença ou 
não de outra 
(s) pessoa (s). 

(13 votos) 
37,14% 

Revezo o 
estudo em 

vários 
locais da 
casa (por 
exemplo, 
quarto, 
cozinha, 

sala, área 
externa), 

com a 
presença 
ou não de 
outra (s) 

pessoa (s). 
(9 votos) 
37,50% 

Tenho 
um 

ambient
e 

exclusiv
o para 

os 
estudos, 

onde 
consigo 

me 
isolar 
para 

realizar 
as 

atividad
es 

educaci
onais. 

(21 
votos) 
61,76% 

Tenho um 
ambiente 
exclusivo 
para os 
estudos, 

onde 
consigo me 
isolar para 
realizar as 
atividades 

educacionais
. (19 votos) 

65,52% 

Revezo o 
estudo em 

vários locais da 
casa (por 
exemplo, 
quarto, 

cozinha, sala, 
área externa), 

com a 
presença ou 
não de outra 
(s) pessoa (s). 

(12 votos) 
42,86% 

Tenho um 
ambiente 

exclusivo para 
os estudos, 

onde consigo 
me isolar para 

realizar as 
atividades 

educacionais. 
(11 votos) 

37,93% 

Uso 
exclusivame

nte o 
ambiente 
familiar e 
tenho um 
local onde 
consigo me 
isolar para 
realizar as 
atividades 

educacionais 
(9 votos) 
42,86% 

Tive um ambiente 
exclusivo, onde me 

isolei para executar as 
minhas tarefas 

profissionais diárias (17 
votos) 
45,95% 

 



Resultado Avaliação Infraestrutura Remota 
corpo discente graduação, corpo docente e técnico administrativo 

 
 

Sobre os equipamentos utilizados para desenvolver as atividades remotas – alunos da graduação e corpo docente 

  2º p A 2º p. B 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 Corpo Docente 

Número de 
participantes-> 

38 15 37 35 21 45 37 24 24 35 24 34 29 28 29 21 

Sobre os 
equipamentos 
abaixo, assinale 
qual você tem 
acesso para 
desenvolver suas 
atividades 
remotas. 

Notebook. 
(25 votos) 

65,79% 

Mais de 
um 

equipame
nto 

menciona
do acima. 
(6 votos) 
40,00% 

Notebo
ok. (17 
votos) 
45,95% 

Notebook. 
(24 votos) 

68,57% 

Notebook. 
(12 votos) 

57,14% 

Notebook. 
(25 votos) 

55,56% 

Notebook. 
(21 votos) 

56,76% 

Notebook. 
(14 votos) 

58,33% 

Notebook. 
(14 votos) 

58,33% 

Notebook. 
(21 votos) 

60,00% 

Notebook. 
(17 votos) 

70,83% 

Notebook. 
(21 votos) 

61,76% 

Notebook. 
(19 votos) 

65,52% 

Notebook. 
(18 votos) 

64,29% 

Notebook. (15 
votos) 
51,72% 

Mais de um 
equipamento 

mencionado acima  
(12 votos) 

57,14% 

Esse (s) 
equipamento (s) 
é/são: 

Próprio (s) 
, 

disponível 
(eis) para 
meu uso 
durante 
todo o 
tempo. 

(29 votos) 
76,32% 

Próprio (s) 
, 

disponível 
(eis) para 
meu uso 
durante 
todo o 
tempo. 

(11 votos) 
73,33% 

Próprio 
(s) , 

disponív
el (eis) 
para 

meu uso 
durante 
todo o 
tempo. 

(28 
votos) 
75,68% 

Próprio (s) 
, 

disponível 
(eis) para 
meu uso 
durante 
todo o 
tempo. 

(23 votos) 
65,71% 

Não é só 
para meu 

uso, 
compartilh

o com 
outros 

membros 
da 

família/am
igos. (10 
votos) 
47,62% 

Próprio (s) 
, 

disponível 
(eis) para 
meu uso 
durante 
todo o 
tempo. 

(37 votos) 
82,22% 

Próprio (s) 
, 

disponível 
(eis) para 
meu uso 
durante 
todo o 
tempo. 

(18 votos) 
48,65% 

Próprio (s) 
, 

disponível 
(eis) para 
meu uso 
durante 
todo o 
tempo. 

(20 votos) 
83,33% 

Próprio (s) , 
disponível 
(eis) para 
meu uso 
durante 
todo o 

tempo. (22 
votos) 
91,67% 

Próprio (s) 
, 

disponível 
(eis) para 
meu uso 
durante 
todo o 
tempo. 

(28 votos) 
80,00% 

Próprio (s) 
, 

disponível 
(eis) para 
meu uso 
durante 
todo o 
tempo. 

(18 votos) 
75,00% 

Próprio (s) 
, 

disponível 
(eis) para 
meu uso 
durante 
todo o 
tempo. 

(32 votos) 
94,12% 

Próprio (s) , 
disponível 
(eis) para 
meu uso 
durante 
todo o 

tempo. (24 
votos) 
82,76% 

Próprio (s) , 
disponível 
(eis) para 
meu uso 
durante 
todo o 

tempo. (20 
votos) 
71,43% 

Próprio (s) , 
disponível (eis) 
para meu uso 

durante todo o 
tempo. (24 votos) 

82,76% 

Não questionado 

 

 

 

 

 

 



Resultado Avaliação Infraestrutura Remota 
corpo discente graduação, corpo docente e técnico administrativo 

 
 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM – alunos da graduação, corpo docente e corpo técnico 

administrativo 

  2º p A 2º p. B 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 

Número de 
participantes-> 

38 15 37 35 21 45 37 24 24 35 24 34 29 28 29 

A FDSM 
disponibilizou 
ferramentas aos 
alunos que 
permitiram o 
acompanhamento 
dos conteúdos 
ofertados nas 
disciplinas, bem 
como a realização 
de avaliações no 
período de 
distanciamento 
social.  

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(20 votos) 

52,63 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(12 votos) 

80,00% 

6 ( 
concordo 
totalmen

te) (21 
votos) 
56,76% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(22 votos) 

62,86% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(13 votos) 

61,90% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(35 votos) 

77,78% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(22 votos) 

59,46% 

5 (7 votos) 
29,17% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(7 votos) 
29,17% 

6 ( concordo 
totalmente) 
(16 votos) 

66,67% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(17 votos) 

48,57% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(16 votos) 

66,67% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(22 votos) 

64,71% 

6 ( concordo 
totalmente) 
(12 votos) 

41,38% 

6 ( concordo 
totalmente) 
(18 votos) 

64,29% 

6 ( concordo 
totalmente) (18 

votos) 
62,07% 

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

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(19 votos) 

50,00% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(8 votos) 
53,33% 

6 ( 
concordo 
totalmen

te) (20 
votos) 
54,05% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(22 votos) 

62,86% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(10 votos) 

47,62% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(32 votos) 

71,11% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(21 votos) 

56,76% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(9 votos) 
37,50% 

6 ( concordo 
totalmente) 
(16 votos) 

66,67% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(21 votos) 

60,00% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(15 votos) 

62,50% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(21 votos) 

61,76% 

6 ( concordo 
totalmente) 
(14 votos) 

48,28% 

6 ( concordo 
totalmente) 
(17 votos) 

60,71% 

6 ( concordo 
totalmente) (16 

votos) 
55,17% 

Para o 
desenvolvimento 
das aulas remotas, 
qual formato você 
ainda prefere? 

Aulas ao 
vivo e aulas 
gravadas, 

na 
proporção 
atual (30 

votos) 
78,95% 

Aulas ao 
vivo e aulas 
gravadas, 

na 
proporção 
atual (14 

votos) 
93,33% 

Aulas ao 
vivo e 
aulas 

gravadas, 
na 

proporçã
o atual 

(32 
votos) 
86,49% 

Aulas ao 
vivo e aulas 
gravadas, 

na 
proporção 
atual (31 

votos) 
88,57% 

Aulas ao 
vivo e aulas 
gravadas, 

na 
proporção 
atual (18 

votos) 
85,71% 

Aulas ao 
vivo e aulas 
gravadas, 

na 
proporção 
atual (42 

votos) 
93,33% 

Aulas ao 
vivo e aulas 
gravadas, 

na 
proporção 
atual (35 

votos) 
94,59% 

Aulas ao 
vivo e aulas 
gravadas, 

na 
proporção 
atual (20 

votos) 
83,33% 

Aulas ao vivo 
e aulas 

gravadas, na 
proporção 
atual (20 

votos) 
83,33% 

Aulas ao 
vivo e aulas 
gravadas, 

na 
proporção 
atual (29 

votos) 
82,86% 

Aulas ao 
vivo e aulas 
gravadas, 

na 
proporção 
atual (22 

votos) 
91,67% 

Aulas ao 
vivo e aulas 
gravadas, 

na 
proporção 
atual (28 

votos) 
82,35% 

Aulas ao vivo 
e aulas 

gravadas, na 
proporção 
atual (23 

votos) 
79,31% 

 
 
 

Aulas ao vivo 
e aulas 

gravadas, na 
proporção 
atual (26 

votos) 
92,86% 

 
 

Aulas ao vivo e aulas 
gravadas, na 

proporção atual (29 
votos) 

100,00% 
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Referente ao 
suporte técnico do 
setor de tecnologia 
da FDSM , pude 
contar com o apoio 
para o 
desenvolvimento 
das atividades 
remotas propostas 
pelo meu curso. 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(22 votos) 

57,89% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(11 votos) 

73,33% 

6 ( 
concordo 
totalmen

te) (20 
votos) 
54,05% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(23 votos) 

65,71% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(13 votos) 

61,90% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(32 votos) 

71,11% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(21 votos) 

56,76% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(8 votos) 
33,33% 

6 ( concordo 
totalmente) 
(17 votos) 

70,83% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(21 votos) 

60,00% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(13 votos) 

54,17% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(22 votos) 

64,71% 

6 ( concordo 
totalmente) 
(14 votos) 

48,28% 

6 ( concordo 
totalmente) 
(19 votos) 

67,86% 

6 ( concordo 
totalmente) (18 

votos) 
62,07% 

Os recursos 
tecnológicos 
oferecidos pela 
FDSM (tais como: 
portal do aluno, 
link webinar,...) 
permitiram 
executar o plano 
de ensino e, 
consequentemente
, o projeto 
pedagógico do 
curso de 
graduação. 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(20 votos) 

52,63% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(9 votos) 
60,00% 

6 ( 
concordo 
totalmen

te) (21 
votos) 
56,76% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(23 votos) 

65,71% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(11 votos) 

52,38% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(37 votos) 

82,22% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(20 votos) 

54,05% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(9 votos) 
37,50% 

6 ( concordo 
totalmente) 
(15 votos) 

62,50% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(21 votos) 

60,00% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(13 votos) 

54,17% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(20 votos) 

58,82% 

6 ( concordo 
totalmente) 
(13 votos) 

44,83% 

6 ( concordo 
totalmente) 
(18 votos) 

64,29% 

6 ( concordo 
totalmente) (18 

votos) 
62,07% 

Em sua opinião, os 
mecanismos de 
comunicação da 
FDSM foram 
eficazes? 

Sim (36 
votos) 
94,74% 

Sim (14 
votos) 
93,33% 

Sim (32 
votos) 
86,49% 

Sim (31 
votos) 
88,57% 

Sim (20 
votos) 
95,24% 

Sim (45 
votos) 

100,00% 

Sim (35 
votos) 
94,59% 

Sim (22 
votos) 
91,67% 

Sim (24 votos) 
100,00% 

Sim (34 
votos) 
97,14% 

Sim (24 
votos) 

100,00% 

Sim (33 
votos) 
97,06% 

Sim (28 votos) 
96,55% 

Sim (25 votos) 
89,29% 

Sim (29 votos) 
100,00% 

Durante o período 
de 
excepcionalidade 
do Covid 19, as 
informações dos 
canais de 
comunicação 
transitaram de 
forma fluída 
(transparente) 
entre a FDSM e a 
comunidade 
acadêmica. 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(14 votos) 

36,84% 

4 (6 votos) 
40,00% 

5 (15 
votos) 
40,54% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(20 votos) 

57,14% 

5 (7 votos) 
33,33% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(7 votos) 
33,33% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(30 votos) 

66,67% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(20 votos) 

54,05% 

4 (9 votos) 
37,50% 

6 ( concordo 
totalmente) 
(14 votos) 

58,33% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(21 votos) 

60,00% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(12 votos) 

50,00% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(19 votos) 

55,88% 

5 (11 votos) 
37,93% 

6 ( concordo 
totalmente) 
(11 votos) 

37,93% 

6 ( concordo 
totalmente) 
(18 votos) 

64,29% 

6 ( concordo 
totalmente) (19 

votos) 
65,52% 
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Corpo Docente 

21 participantes 

A FDSM conseguiu prover o ferramental necessário para o uso do ambiente remoto. 

6 ( concordo 
totalmente) (16 

votos) 
76,19% 

As medidas de ampliação de infraestrutura tecnológica foram suficientes para que os docentes tivessem 
condições de produzir conteúdo e material para o aluno. 

6 ( concordo 
totalmente) (18 

votos) 
85,71% 

Referente ao suporte técnico do setor de tecnologia da FDSM e equipe de gravação das aulas, pude contar com 
o apoio para o desenvolvimento das atividades remotas propostas para minha (s) disciplina(s). 

6 ( concordo 
totalmente) (20 

votos) 
95,24% 

Os recursos tecnológicos oferecidos pela FDSM (tais como: portal do professor, link webinar,...) permitiu 
executar o plano de ensino e, consequentemente, o projeto pedagógico do curso de graduação? 

Sim (21 votos) 
100,00% 

Em sua opinião, os mecanismos de comunicação da FDSM foram eficazes? 
Sim (21 votos) 

100,00% 

Durante o período de excepcionalidade do Covid 19, as informações dos canais de comunicação transitaram de 
forma fluída (transparente) entre a FDSM e a comunidade acadêmica. 

6 ( concordo 
totalmente) (15 

votos) 
71,43% 

 

 



Resultado Avaliação Infraestrutura Remota 
corpo discente graduação, corpo docente e técnico administrativo 

 
 

 
Corpo Técnico Administrativo 

 
37 

Na sua opinião, a FDSM conseguiu prover o ferramental necessário para o uso do ambiente remoto pelos alunos, 
docentes e técnico-administrativos, caso tenha acompanhado essa nova rotina da IES. 

6 ( concordo totalmente) (23 votos) 
62,16% 

A FDSM forneceu insumos necessários ao desenvolvimento do trabalho em home office. 
6 ( concordo totalmente) (23 votos) 

62,16% 

Referente ao suporte técnico do setor de tecnologia da FDSM, pude contar com o apoio para o desenvolvimento 
das atividades remotas em home office. 

6 ( concordo totalmente) (33 votos) 
89,19% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - Em sua opinião, os mecanismos de 
comunicação da FDSM foram eficazes? 

Sim (36 votos) 
97,30% 

Na sua opinião, durante o período de excepcionalidade do Covid 19, as informações dos canais de comunicação 
transitaram de forma fluída (transparente) entre a FDSM e a comunidade acadêmica? 

6 ( concordo totalmente) (29 votos) 
78,38% 

 



Resultado Avaliação Infraestrutura Remota 
corpo discente graduação, corpo docente e técnico administrativo 

 
 
 

Aspecto Pedagógico – alunos da graduação 

  2º p A 2º p. B 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 

Número de 
participantes-> 

38 15 37 35 21 45 37 24 24 35 24 34 29 28 29 

Aspecto 
Pedagógico - 
Quantas horas por 
semana, no 
mínimo, você está 
estudando com o 
material 
disponibilizado 
pelos professores? 
 
 
 

Mais de 3 
horas (21 

votos) 
55,26% 

Mais de 3 
horas (8 
votos) 
53,33% 

3 horas 
(15 

votos) 
40,54% 

Mais de 3 
horas (12 

votos) 
34,29% 

Mais de 3 
horas (11 

votos) 
52,38% 

Mais de 3 
horas (15 

votos) 
33,33% 

Mais de 3 
horas (19 

votos) 
51,35% 

Mais de 3 
horas (8 
votos) 
33,33% 

Mais de 3 
horas (12 

votos) 
50,00% 

3 horas (13 
votos) 
37,14% 

Mais de 3 
horas (9 
votos) 
37,50% 

Mais de 3 
horas (24 

votos) 
70,59% 

Mais de 3 
horas (11 

votos) 
37,93% 

Mais de 3 
horas (10 

votos) 
35,71% 

Mais de 3 horas (13 
votos) 
44,83% 

 
 
Aspecto 
Pedagógico - Você 
tem alguma 
dificuldade em 
estudar de forma 
remota? 
 
 

Sim (21 
votos) 
55,26% 

Sim (11 
votos) 
73,33% 

Sim (31 
votos) 
83,78% 

Sim (23 
votos) 
65,71% 

Sim (16 
votos) 
76,19% 

Sim (34 
votos) 
75,56% 

Sim (25 
votos) 
67,57% 

Sim (23 
votos) 
95,83% 

Sim (15 votos) 
62,50% 

Sim (22 
votos) 
62,86% 

Sim (18 
votos) 
75,00% 

Não (21 
votos) 
61,76% 

Sim (19 votos) 
65,52% 

Sim (19 votos) 
67,86% 

Sim (17 votos) 
58,62% 

Aspecto 
Pedagógico - Se 
tem alguma 
dificuldade em 
estudar de forma 
remota, por quê? 

Desconcent
ra fácil (15 

votos) 
39,47% 

Sente falta 
do contato 

pessoal 
com os 

colegas e 
docentes (5 

votos) 
33,33% 

Desconce
ntra fácil 

(15 
votos) 
40,54% 

Desconcent
ra fácil (12 

votos) 
34,29% 

Dificuldade 
de manter a 
atenção na 

aula 
remota, em 
virtude da 

presença de 
outra (s) 

pessoa (s) 
no local do 
estudo (8 

votos) 
38,10% 

 

Desconcent
ra fácil (14 

votos) 
31,11% 

Desconcent
ra fácil (9 

votos) 
24,32% 

Desconcent
ra fácil (9 

votos) 
37,50% 

Outro 
(escreva, por 
gentileza, no 

campo aberto 
da próxima 
questão) (7 

votos) 
29,17% 

Desconcent
ra fácil (13 

votos) 
37,14% 

Desconcent
ra fácil (7 

votos) 
29,17% 

Outro 
(escreva, 

por 
gentileza, 
no campo 
aberto da 
próxima 
questão) 

(13 votos) 
38,24% 

Desconcentra 
fácil (11 votos) 

37,93% 

Desconcentra 
fácil (7 votos) 

25,00% 

Sente falta do 
contato pessoal com 
os colegas e docentes 

(10 votos) 
34,48% 
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Aspecto 
Pedagógico - Como 
você classifica, de 
uma forma geral 
(já que há 
avaliação 
específica para 
cada disciplina) o 
conteúdo das 
vídeo-aulas 
gravadas e os 
materiais que são 
disponibilizados 
pelo (a) professor 
(a) no portal do 
aluno? 

Satisfatório
s (21 votos) 

55,26% 

Satisfatório
s (9 votos) 

60,00% 

Satisfatór
ios (21 
votos) 
56,76% 

Satisfatório
s (17 votos) 

48,57% 

Satisfatório
s (15 votos) 

71,43% 

Muito 
satisfatórios 
(27 votos) 

60,00% 

Muito 
satisfatórios 
(17 votos) 

45,95% 

Satisfatório
s (16 votos) 

66,67% 

Muito 
satisfatórios 
(12 votos) 

50,00% 

Muito 
satisfatórios 
(17 votos) 

48,57% 

Satisfatório
s (15 votos) 

62,50% 

Satisfatório
s (17 votos) 

50,00% 

Satisfatórios 
(15 votos) 

51,72% 

Muito 
satisfatórios 
(10 votos) 

35,71% 

Muito satisfatórios 
(15 votos) 

51,72% 

Aspecto 
Pedagógico - Sobre 
as aulas ao vivo 
ministradas pelo 
docente, de uma 
forma geral, qual o 
seu grau de 
satisfação: 

Satisfeito 
(17 votos) 

44,74% 

Satisfeito (8 
votos) 
53,33% 

Satisfeito 
(26 

votos) 
70,27% 

Satisfeito 
(17 votos) 

48,57% 

Satisfeito 
(10 votos) 

47,62% 

Muito 
satisfeito 
(19 votos) 

42,22% 

Muito 
satisfeito 
(19 votos) 

51,35% 

Satisfeito 
(14 votos) 

58,33% 

Muito 
satisfeito (13 

votos) 
54,17% 

Satisfeito 
(16 votos) 

45,71% 

Satisfeito 
(14 votos) 

58,33% 

Satisfeito 
(16 votos) 

47,06% 

Satisfeito (16 
votos) 
55,17% 

Muito 
satisfeito (13 

votos) 
46,43% 

Muito satisfeito (15 
votos) 
51,72% 

Aspecto 
Pedagógico - O 
calendário 
acadêmico, 
atualizado para o 
período de 
excepcionalidade – 
Covid 19, foi 
disponibilizado 
pela Coordenação. 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(21 votos) 

55,26% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(11 votos) 

73,33% 

6 ( 
concordo 
totalmen

te) (20 
votos) 
54,05% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(20 votos) 

57,14% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(11 votos) 

52,38% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(35 votos) 

77,78% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(23 votos) 

62,16% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(10 votos) 

41,67% 

6 ( concordo 
totalmente) 
(14 votos) 

58,33% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(24 votos) 

68,57% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(16 votos) 

66,67% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(23 votos) 

67,65% 

6 ( concordo 
totalmente) 
(14 votos) 

48,28% 

6 ( concordo 
totalmente) 
(20 votos) 

71,43% 

6 ( concordo 
totalmente) (21 

votos) 
72,41% 

Aspecto 
Pedagógico - 
Mesmo distante 
socialmente, tenho 
recebido da 
Coordenação de 
Curso, quando 
procuro, a atenção 
necessária. 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(21 votos) 

55,26% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(11 votos) 

73,33% 

6 ( 
concordo 
totalmen

te) (20 
votos) 
54,05% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(22 votos) 

62,86% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(14 votos) 

66,67% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(32 votos) 

71,11% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(23 votos) 

62,16% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(10 votos) 

41,67% 

6 ( concordo 
totalmente) 
(17 votos) 

70,83% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(20 votos) 

57,14% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(14 votos) 

58,33% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(25 votos) 

73,53% 

6 ( concordo 
totalmente) 
(14 votos) 

48,28% 

6 ( concordo 
totalmente) 
(19 votos) 

67,86% 

6 ( concordo 
totalmente) (20 

votos) 
68,97% 
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Atendimento – alunos da graduação 

  2º p A 2º p. B 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 

Número de 
participantes-> 

38 15 37 35 21 45 37 24 24 35 24 34 29 28 29 

Atendimento - 
Entre os serviços 
abaixo, marque o 
(s) que você 
precisou acessar 
durante esse 
período de 
excepcionalidade – 
Covid 19 

Vários 
(9 

votos) 
23,68

% 

Coordenação de 
Curso (4 votos) 

26,67% 
Secretaria 

Acadêmica (4 
votos) 
26,67% 

Vários  (4 votos) 
26,67% 

Vários 
(10 

votos) 
27,03% 

Apoio 
Financeiro 
(10 votos) 

28,57% 
Secretaria 
Acadêmica 
(10 votos) 

28,57% 

Apoio 
Financeiro 
(7 votos) 
33,33% 

Coordenação 
de Curso (11 

votos) 
24,44% 

Apoio 
Financeiro 
(10 votos) 

27,03% 

Secretaria 
Acadêmica 
(7 votos) 
29,17% 

Secretaria 
Acadêmica 
(6 votos) 
25,00% 

Vários (6 
votos) 

25,00% 

Apoio 
Financeiro 
(15 votos) 

42,86% 

Coordenação 
de Curso (5 

votos) 
20,83% 

Coordenaçã
o de Curso 
(9 votos) 
26,47% 

Secretaria 
Acadêmica 
(8 votos) 
27,59% 

Apoio 
Financeiro (9 

votos) 
32,14% 

Vários (6 votos) 
20,69% 
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Biblioteca – alunos da graduação e corpo docente 

  2º p A 2º p. B 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 

Número de 
participantes-> 

38 15 37 35 21 45 37 24 24 35 24 34 29 28 29 

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. 
 
 

6 
(conc
ordo 

totalm
ente) 
(21 

votos) 
55,26

% 

6 (concordo 
totalmente) (11 

votos) 
73,33% 

6 
(concord

o 
totalmen

te) (16 
votos) 
43,24% 

6 (concordo 
totalmente) 
(21 votos) 

60,00% 

6 (concordo 
totalmente) 
(13 votos) 

61,90% 

6 (concordo 
totalmente) 
(28 votos) 

62,22% 

6 (concordo 
totalmente) 
(19 votos) 

51,35% 

5 (10 votos) 
41,67% 

6 (concordo 
totalmente) 
(10 votos) 

41,67% 

6 (concordo 
totalmente) 
(14 votos) 

40,00% 

6 (concordo 
totalmente) 
(11 votos) 

45,83% 

6 (concordo 
totalmente) 
(15 votos) 

44,12% 

6 (concordo 
totalmente) 
(12 votos) 

41,38% 

6 (concordo 
totalmente) 
(16 votos) 

57,14% 

6 (concordo 
totalmente) (10 

votos) 
34,48% 

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 

6 
(conc
ordo 

totalm
ente) 
(17 

votos) 
44,74

% 

6 (concordo 
totalmente) (8 

votos) 
53,33% 

6 
(concord

o 
totalmen

te) (14 
votos) 
37,84% 

6 (concordo 
totalmente) 
(22 votos) 

62,86% 

6 (concordo 
totalmente) 
(16 votos) 

76,19% 

6 (concordo 
totalmente) 
(32 votos) 

71,11% 

6 (concordo 
totalmente) 
(17 votos) 

45,95% 

5 (9 votos) 
37,50% 

6 (concordo 
totalmente) 
(13 votos) 

54,17% 

6 (concordo 
totalmente) 
(19 votos) 

54,29% 

6 (concordo 
totalmente) 
(14 votos) 

58,33% 

6 (concordo 
totalmente) 
(17 votos) 

50,00% 

6 (concordo 
totalmente) 
(12 votos) 

41,38% 

6 (concordo 
totalmente) 
(13 votos) 

46,43% 

6 (concordo 
totalmente) (12 

votos) 
41,38% 
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virtual ou conferiu 
acesso a obras 
disponíveis em 
acervos virtuais 

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. 

6 ( 
conco

rdo 
totalm
ente) 
(17 

votos) 
44,74

% 

6 ( concordo 
totalmente) (7 

votos) 
46,67% 

6 ( 
concordo 
totalmen

te) (18 
votos) 
48,65% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(21 votos) 

60,00% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(14 votos) 

66,67% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(30 votos) 

66,67% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(16 votos) 

43,24% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(9 votos) 
37,50% 

6 ( concordo 
totalmente) 
(12 votos) 

50,00% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(17 votos) 

48,57% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(13 votos) 

54,17% 

6 ( 
concordo 

totalmente) 
(17 votos) 

50,00% 

6 ( concordo 
totalmente) 
(15 votos) 

51,72% 

6 ( concordo 
totalmente) 
(16 votos) 

57,14% 

6 ( concordo 
totalmente) (17 

votos) 
58,62% 

Biblioteca - 
Durante o período 
de 
excepcionalidade 
do Covid 19, o meu 
acesso ao acervo 
virtual da 
Biblioteca e 
periódicos 
disponibilizados 
pela FDSM 
aumentou: 

Não 
(20 

votos) 
52,63

% 

Não (11 votos) 
73,33% 

Não (22 
votos) 
59,46% 

Não (20 
votos) 
57,14% 

Não (13 
votos) 
61,90% 

Sim (26 
votos) 
57,78% 

Não (21 
votos) 
56,76% 

Não (15 
votos) 
62,50% 

Sim (13 votos) 
54,17% 

Não (18 
votos) 
51,43% 

Não (15 
votos) 
62,50% 

Sim (20 
votos) 
58,82% 

Sim (17 votos) 
58,62% 

Sim (15 votos) 
53,57% 

Sim (15 votos) 
51,72% 
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Corpo Docente 

21 participantes 

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: 

6 ( concordo 
totalmente) (19 

votos) 
90,48% 

Durante o período de excepcionalidade do Covid 19, o meu acesso ao acervo 
virtual da Biblioteca e periódicos disponibilizados pela FDSM aumentou: 

Sim (12 votos) 
57,14% 
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Avaliações on-line – alunos graduação 

  2º p A 2º p. B 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 

Número de 
participantes-> 

38 15 37 35 21 45 37 24 24 35 24 34 29 28 29 

Avaliações on-
line - Tempo 
disponibilizado 
para a 
avaliação on-
line: 

Foi 
suficiente 
(38 votos) 
100,00% 

Foi suficiente (15 
votos) 

100,00% 

Foi 
suficiente 

(36 
votos) 
97,30% 

Foi 
suficiente 
(34 votos) 

97,14% 

Foi 
suficiente 
(20 votos) 

95,24% 

Foi 
suficiente 
(44 votos) 

97,78% 

Foi 
suficiente 
(34 votos) 

91,89% 

Foi 
suficiente 
(22 votos) 

91,67% 

Foi suficiente 
(24 votos) 
100,00% 

Foi 
suficiente 
(33 votos) 

94,29% 

Foi 
suficiente 
(24 votos) 
100,00% 

Foi 
suficiente 
(33 votos) 

97,06% 

Foi suficiente 
(29 votos) 
100,00% 

Foi suficiente 
(28 votos) 
100,00% 

Foi suficiente (28 
votos) 
96,55% 

Avaliações on-
line - De uma 
forma geral 
como você 
classifica a sua 
satisfação com 
a avaliação on-
line? 

Muito 
satisfatóri

a (17 
votos) 
44,74% 

Satisfatória (6 
votos) 
40,00% 

Muito 
satisfatór

ia (15 
votos) 
40,54% 

Muito 
satisfatória 
(21 votos) 

60,00% 

Muito 
satisfatória 
(10 votos) 

47,62% 

Muito 
satisfatória 
(25 votos) 

55,56% 

Muito 
satisfatória 
(19 votos) 

51,35% 

Muito 
satisfatória 

(9 votos) 
37,50% 

Satisfatória 
(11 votos) 

45,83% 

Muito 
satisfatória 
(17 votos) 

48,57% 

Satisfatória 
(12 votos) 

50,00% 

Satisfatória 
(17 votos) 

50,00% 

Muito 
satisfatória 
(14 votos) 

48,28% 

Muito 
satisfatória 
(10 votos) 

35,71% 
Satisfatória 
(10 votos) 

35,71% 

Muito satisfatória (14 
votos) 
48,28% 

 

Aprendizagem virtual – alunos graduação 

  2º p A 2º p. B 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 

Número de 
participantes-> 

38 15 37 35 21 45 37 24 24 35 24 34 29 28 29 

Aprendizagem 
virtual - De uma 
maneira geral, 
como você 
classifica a sua 
satisfação com a 
sua aprendizagem, 
por meio dos 
estudos de forma 
remota. 

Satisfa
tória 
(16 

votos) 
42,11

% 

Satisfatória (8 
votos) 
53,33% 

Regular 
(19 

votos) 
51,35% 

Satisfatória 
(15 votos) 

42,86% 

Regular (8 
votos) 
38,10% 

Satisfatória 
(19 votos) 

42,22% 

Satisfatória 
(15 votos) 

40,54% 

Satisfatória 
(9 votos) 
37,50% 

Regular (9 
votos) 
37,50% 

Satisfatória 
(10 votos) 

41,67% 

Muito 
satisfatória 
(11 votos) 

31,43% 

Satisfatória 
(16 votos) 

66,67% 

Satisfatória 
(14 votos) 

41,18% 

Satisfatória 
(13 votos) 

44,83% 

Regular (9 
votos) 
32,14% 

Satisfatória (11 votos) 
37,93% 
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Vivência nas atividades acadêmicas de forma remota – corpo docente 

 
Corpo Docente 

21 participantes 

Tenho investido maior número de horas de trabalho nas atividades remotas do que nas aulas presenciais: 
Sim (18 votos) 

85,71% 

Sinto falta da convivência com os demais docentes e discentes: 
Sim (20 votos) 

95,24% 

Percebo que há aprendizagem dos conhecimentos teóricos, nas aulas remotas, por parte dos estudantes, semelhante ao que ocorre nas aulas 
presenciais. 

Sim (12 votos) 
57,14% 

Sobre as gravações das aulas e manutenção do portal do professor: 

Tive dificuldade no 
início, mas agora estou 

completamente 
habilitado no uso (11 

votos) 
52,38% 

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

(9 votos) 
42,86% 

A Coordenação do Curso tem acompanhado todo o processo de desenvolvimento das atividades acadêmicas de forma remota. 
6 ( concordo 

totalmente) (14 votos) 
66,67% 

De uma maneira geral, como você classifica a sua satisfação com o processo de ensino - aprendizagem, mediado por recursos remotos. 
Satisfatório (10 votos) 

47,62% 
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2º período A 

Código: 3373 

Título da Enquete: Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da aprendizagem 

remota - 2º período A 

Data de Publicação: 01/10/2020 

Data de Expiração: 31/10/2020 

Respostas/Participantes: 38 / 94 

Perguntas da Enquete 

Sobre você - O momento da Pandemia COVID19 levou a todos nós, 
de forma repentina, a uma condição nunca antes vivenciada, 
precisando nos adaptarmos a várias situações como o isolamento 
social. Sobre a condição de isolamento: 

1. Estou com familiar/familiares. (33 votos) 
86,84% 

2. Encontro-me sozinho(a). (2 votos) 
5,26% 

3. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (2 votos) 
5,26% 

4. Estou acompanhado (a), mas sem os familiares. (1 votos) 
2,63% 

Sobre você - A rotina das famílias mudou completamente no mundo 
inteiro, em consequência da pandemia. Algumas passaram a conviver 
24 horas do dia com crianças e adolescentes. É o seu caso? 

1. Não (27 votos) 
71,05% 

2. Sim (11 votos) 
28,95% 

Sobre o local para o estudo remoto: 

1. Tenho um ambiente exclusivo para os estudos, onde consigo me isolar para realizar as atividades 
educacionais. (18 votos) 
47,37% 
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2. Revezo o estudo em vários locais da casa (por exemplo, quarto, cozinha, sala, área externa), com a 
presença ou não de outra (s) pessoa (s). (15 votos) 
39,47% 

3. Tenho um ambiente específico para os estudos, mas divido o local com outra (s) pessoa (s). (4 
votos) 
10,53% 

4. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (1 votos) 
2,63% 

Sobre os equipamentos abaixo, assinale qual você tem acesso para 
desenvolver suas atividades remotas. 

1. Notebook. (25 votos) 
65,79% 

2. Mais de um equipamento mencionado acima (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima 
questão, quais são). (10 votos) 
26,32% 

3. Computador de mesa. (2 votos) 
5,26% 

4. Celular (smartphone). (1 votos) 
2,63% 

5. Tablet. (0 votos) 
0,00% 

6. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (0 votos) 
0,00% 

Esse (s) equipamento (s) é/são: 

1. Próprio (s) , disponível (eis) para meu uso durante todo o tempo. (29 votos) 
76,32% 

2. Não é só para meu uso, compartilho com outros membros da família/amigos. (9 votos) 
23,68% 

3. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 disponibilizou ferramentas aos 
alunos que permitiram o acompanhamento dos conteúdos ofertados 
nas disciplinas, bem como a realização de avaliações no período de 
distanciamento social. Assim, a IE 

1. 6 ( concordo totalmente) (20 votos) 
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52,63% 

2. 5 (11 votos) 
28,95% 

3. não sei responder (2 votos) 
5,26% 

4. 2 (2 votos) 
5,26% 

5. 4 (2 votos) 
5,26% 

6. 3 (1 votos) 
2,63% 

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

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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) 
50,00% 

2. 5 (13 votos) 
34,21% 

3. 3 (3 votos) 
7,89% 

4. 4 (3 votos) 
7,89% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
Para o desenvolvimento das aulas remotas, qual formato você ainda 
prefere? 

1. Aulas ao vivo e aulas gravadas, na proporção atual (30 votos) 
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78,95% 

2. Aulas ao vivo e aulas gravadas, em proporção que privilegia as aulas ao vivo (7 votos) 
18,42% 

3. Todas as aulas ao vivo (1 votos) 
2,63% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 remotas propostas pelo meu curso. 

1. 6 ( concordo totalmente) (22 votos) 
57,89% 

2. 5 (9 votos) 
23,68% 

3. não sei responder (3 votos) 
7,89% 

4. 4 (2 votos) 
5,26% 

5. 2 (1 votos) 
2,63% 

6. 3 (1 votos) 
2,63% 

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

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 (tais como: portal do aluno, link webinar,...) permitiram executar 
o plano de ensino e, consequentemente, o projeto pedagógico do 
curso de graduação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (20 votos) 
52,63% 

2. 5 (15 votos) 
39,47% 

3. 4 (3 votos) 
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7,89% 

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% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - Em 
sua opinião, os mecanismos de comunicação da FDSM foram 
eficazes? 

1. Sim (36 votos) 
94,74% 

2. Não (2 votos) 
5,26% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 excepcionalidade do 
Covid 19, as informações dos canais de comunicação transitaram de 
forma fluída (transparente) entre a FDSM e a comunidade acadêmica. 

1. 6 ( concordo totalmente) (14 votos) 
36,84% 

2. 5 (11 votos) 
28,95% 

3. 4 (9 votos) 
23,68% 

4. 2 (2 votos) 
5,26% 

5. 3 (1 votos) 
2,63% 

6. não sei responder (1 votos) 
2,63% 

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



Resultado Avaliação Infraestrutura Remota 
corpo discente graduação, corpo docente e técnico administrativo 

 
 

Aspecto Pedagógico - Quantas horas por semana, no mínimo, você 
está estudando com o material disponibilizado pelos professores? 

1. Mais de 3 horas (21 votos) 
55,26% 

2. 3 horas (8 votos) 
21,05% 

3. 2 horas (7 votos) 
18,42% 

4. 1 hora (2 votos) 
5,26% 

Aspecto Pedagógico - Você tem alguma dificuldade em estudar de 
forma remota? 

1. Sim (21 votos) 
55,26% 

2. Não (17 votos) 
44,74% 

Aspecto Pedagógico - Se tem alguma dificuldade em estudar de forma 
remota, por quê? 

1. Desconcentra fácil (15 votos) 
39,47% 

2. Sente falta do contato pessoal com os colegas e docentes (7 votos) 
18,42% 

3. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (7 votos) 
18,42% 

4. Dificuldade de manter a atenção na aula remota, em virtude da presença de outra (s) pessoa (s) no 
local do estudo (6 votos) 
15,79% 

5. Dificuldade em conciliar o estudo remoto com atenção ou cuidado de criança(s) em casa (1 votos) 
2,63% 

6. Dificuldade em ler na tela do computador ou celular (1 votos) 
2,63% 

7. Dificuldade em lidar com o recurso tecnológico (1 votos) 
2,63% 

Aspecto Pedagógico - Como você classifica, de uma forma geral (já 
que há avaliação específica para cada disciplina) o conteúdo das 
vídeo-aulas gravadas e os materiais que são disponibilizados pelo (a) 
professor (a) no portal do aluno? 

1. Satisfatórios (21 votos) 
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55,26% 

2. Muito satisfatórios (13 votos) 
34,21% 

3. Parcialmente satisfatórios (4 votos) 
10,53% 

4. Insatisfatórios (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - Sobre as aulas ao vivo ministradas pelo 
docente, de uma forma geral, qual o seu grau de satisfação: 

1. Satisfeito (17 votos) 
44,74% 

2. Muito satisfeito (13 votos) 
34,21% 

3. Parcialmente satisfeito (8 votos) 
21,05% 

4. Insatisfeito (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - 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: O calendário 
acadêmico, atualizado para o período de excepcionalidade – Covid 19, 
foi disponibilizado pela Coordenação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (21 votos) 
55,26% 

2. 4 (8 votos) 
21,05% 

3. 5 (6 votos) 
15,79% 

4. não sei responder (2 votos) 
5,26% 

5. 3 (1 votos) 
2,63% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 
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Aspecto Pedagógico - 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: Mesmo distante 
socialmente, tenho recebido da Coordenação de Curso, quando 
procuro, a atenção necessária. 

1. 6 ( concordo totalmente) (21 votos) 
55,26% 

2. 5 (11 votos) 
28,95% 

3. 4 (4 votos) 
10,53% 

4. não sei responder (2 votos) 
5,26% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

Atendimento - Entre os serviços abaixo, marque o (s) que você 
precisou acessar durante esse período de excepcionalidade – Covid 
19 (esta pergunta aceita apenas uma resposta. Se for mais de um 
serviço, selecionar a opção “vários” e escreva no campo aberto da 
próxima questão) 

1. Vários (escreva quais, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (9 votos) 
23,68% 

2. Secretaria Acadêmica (7 votos) 
18,42% 

3. Apoio Financeiro (7 votos) 
18,42% 

4. Suporte de Tecnologia da Informação (5 votos) 
13,16% 

5. Todos acima (3 votos) 
7,89% 

6. Coordenação de Curso (3 votos) 
7,89% 

7. Ouvidoria (2 votos) 
5,26% 
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8. Outros não relacionados aqui (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (2 
votos) 
5,26% 

9. Apoio Psicopedagógico (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) 
55,26% 

2. 5 (9 votos) 
23,68% 

3. 4 (4 votos) 
10,53% 

4. não sei responder (3 votos) 
7,89% 

5. 3 (1 votos) 
2,63% 

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) (17 votos) 
44,74% 

2. 4 (9 votos) 
23,68% 

3. 5 (9 votos) 
23,68% 

4. não sei responder (3 votos) 
7,89% 

5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
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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) (17 votos) 
44,74% 

2. 5 (11 votos) 
28,95% 

3. 4 (6 votos) 
15,79% 

4. não sei responder (3 votos) 
7,89% 

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,63% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - Durante o período de excepcionalidade do Covid 19, o 
meu acesso ao acervo virtual da Biblioteca e periódicos 
disponibilizados pela FDSM aumentou: 

1. Não (20 votos) 
52,63% 

2. Sim (18 votos) 
47,37% 

Avaliações on-line - Tempo disponibilizado para a avaliação on-line: 

1. Foi suficiente (38 votos) 
100,00% 

2. Foi insuficiente (0 votos) 
0,00% 
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Avaliações on-line - De uma forma geral como você classifica a sua 
satisfação com a avaliação on-line? 

1. Muito satisfatória (17 votos) 
44,74% 

2. Satisfatória (15 votos) 
39,47% 

3. Regular (4 votos) 
10,53% 

4. Muito insatisfatória (2 votos) 
5,26% 

5. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

Aprendizagem virtual - De uma maneira geral, como você classifica a 
sua satisfação com a sua aprendizagem, por meio dos estudos de 
forma remota. 

1. Satisfatória (16 votos) 
42,11% 

2. Muito satisfatória (7 votos) 
18,42% 

3. Regular (6 votos) 
15,79% 

4. Insatisfatória (6 votos) 
15,79% 

5. Muito insatisfatória (3 votos) 
7,89% 
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2º período B 

Código: 3374 

Título da Enquete: Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da aprendizagem 

remota - 2º período B 

Data de Publicação: 01/10/2020 

Data de Expiração: 31/10/2020 

Respostas/Participantes: 15 / 56 

Perguntas da Enquete 

Sobre você - O momento da Pandemia COVID19 levou a todos nós, 
de forma repentina, a uma condição nunca antes vivenciada, 
precisando nos adaptarmos a várias situações como o isolamento 
social. Sobre a condição de isolamento: 

1. Estou com familiar/familiares. (14 votos) 
93,33% 

2. Estou acompanhado (a), mas sem os familiares. (1 votos) 
6,67% 

3. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (0 votos) 
0,00% 

4. Encontro-me sozinho(a). (0 votos) 
0,00% 

Sobre você - A rotina das famílias mudou completamente no mundo 
inteiro, em consequência da pandemia. Algumas passaram a conviver 
24 horas do dia com crianças e adolescentes. É o seu caso? 

1. Não (11 votos) 
73,33% 

2. Sim (4 votos) 
26,67% 

Sobre o local para o estudo remoto: 

1. Tenho um ambiente exclusivo para os estudos, onde consigo me isolar para realizar as atividades 
educacionais. (8 votos) 
53,33% 
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2. Revezo o estudo em vários locais da casa (por exemplo, quarto, cozinha, sala, área externa), com a 
presença ou não de outra (s) pessoa (s). (5 votos) 
33,33% 

3. Tenho um ambiente específico para os estudos, mas divido o local com outra (s) pessoa (s). (2 
votos) 
13,33% 

4. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (0 votos) 
0,00% 

 

Sobre os equipamentos abaixo, assinale qual você tem acesso para 
desenvolver suas atividades remotas. 

1. Mais de um equipamento mencionado acima (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima 
questão, quais são). (6 votos) 
40,00% 

2. Notebook. (5 votos) 
33,33% 

3. Computador de mesa. (3 votos) 
20,00% 

4. Celular (smartphone). (1 votos) 
6,67% 

5. Tablet. (0 votos) 
0,00% 

6. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (0 votos) 
0,00% 

Esse (s) equipamento (s) é/são: 

1. Próprio (s) , disponível (eis) para meu uso durante todo o tempo. (11 votos) 
73,33% 

2. Não é só para meu uso, compartilho com outros membros da família/amigos. (4 votos) 
26,67% 

3. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 disponibilizou ferramentas aos 
alunos que permitiram o acompanhamento dos conteúdos ofertados 
nas disciplinas, bem como a realização de avaliações no período de 
distanciamento social. Assim, a IE 
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1. 6 ( concordo totalmente) (12 votos) 
80,00% 

2. 5 (3 votos) 
20,00% 

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% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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. 3 (2 votos) 
13,33% 

3. 4 (2 votos) 
13,33% 

4. 5 (2 votos) 
13,33% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
Para o desenvolvimento das aulas remotas, qual formato você ainda 
prefere? 
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1. Aulas ao vivo e aulas gravadas, na proporção atual (14 votos) 
93,33% 

2. Aulas ao vivo e aulas gravadas, em proporção que privilegia as aulas ao vivo (1 votos) 
6,67% 

3. Todas as aulas ao vivo (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 remotas propostas pelo meu curso. 

1. 6 ( concordo totalmente) (11 votos) 
73,33% 

2. 5 (3 votos) 
20,00% 

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

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% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 (tais como: portal do aluno, link webinar,...) permitiram executar 
o plano de ensino e, consequentemente, o projeto pedagógico do 
curso de graduação. 

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

2. 5 (3 votos) 
20,00% 
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3. 4 (2 votos) 
13,33% 

4. 3 (1 votos) 
6,67% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - Em 
sua opinião, os mecanismos de comunicação da FDSM foram 
eficazes? 

1. Sim (14 votos) 
93,33% 

2. Não (1 votos) 
6,67% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 excepcionalidade do 
Covid 19, as informações dos canais de comunicação transitaram de 
forma fluída (transparente) entre a FDSM e a comunidade acadêmica. 

1. 4 (6 votos) 
40,00% 

2. 6 ( concordo totalmente) (4 votos) 
26,67% 

3. 5 (3 votos) 
20,00% 

4. 3 (2 votos) 
13,33% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 
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Aspecto Pedagógico - Quantas horas por semana, no mínimo, você 
está estudando com o material disponibilizado pelos professores? 

1. Mais de 3 horas (8 votos) 
53,33% 

2. 3 horas (6 votos) 
40,00% 

3. 1 hora (1 votos) 
6,67% 

4. 2 horas (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - Você tem alguma dificuldade em estudar de 
forma remota? 

1. Sim (11 votos) 
73,33% 

2. Não (4 votos) 
26,67% 

Aspecto Pedagógico - Se tem alguma dificuldade em estudar de forma 
remota, por quê? 

1. Sente falta do contato pessoal com os colegas e docentes (5 votos) 
33,33% 

2. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (5 votos) 
33,33% 

3. Desconcentra fácil (4 votos) 
26,67% 

4. Dificuldade de manter a atenção na aula remota, em virtude da presença de outra (s) pessoa (s) no 
local do estudo (1 votos) 
6,67% 

5. Dificuldade em conciliar o estudo remoto com atenção ou cuidado de criança(s) em casa (0 votos) 
0,00% 

6. Dificuldade em ler na tela do computador ou celular (0 votos) 
0,00% 

7. Dificuldade em lidar com o recurso tecnológico (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - Como você classifica, de uma forma geral (já 
que há avaliação específica para cada disciplina) o conteúdo das 
vídeo-aulas gravadas e os materiais que são disponibilizados pelo (a) 
professor (a) no portal do aluno? 

1. Satisfatórios (9 votos) 
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60,00% 

2. Muito satisfatórios (5 votos) 
33,33% 

3. Parcialmente satisfatórios (1 votos) 
6,67% 

4. Insatisfatórios (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - Sobre as aulas ao vivo ministradas pelo 
docente, de uma forma geral, qual o seu grau de satisfação: 

1. Satisfeito (8 votos) 
53,33% 

2. Muito satisfeito (6 votos) 
40,00% 

3. Parcialmente satisfeito (1 votos) 
6,67% 

4. Insatisfeito (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - 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: O calendário 
acadêmico, atualizado para o período de excepcionalidade – Covid 19, 
foi disponibilizado pela Coordenação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (11 votos) 
73,33% 

2. 4 (2 votos) 
13,33% 

3. 5 (2 votos) 
13,33% 

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% 
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Aspecto Pedagógico - 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: Mesmo distante 
socialmente, tenho recebido da Coordenação de Curso, quando 
procuro, a atenção necessária. 

1. 6 ( concordo totalmente) (11 votos) 
73,33% 

2. 5 (3 votos) 
20,00% 

3. 4 (1 votos) 
6,67% 

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% 

Atendimento - Entre os serviços abaixo, marque o (s) que você 
precisou acessar durante esse período de excepcionalidade – Covid 
19 (esta pergunta aceita apenas uma resposta. Se for mais de um 
serviço, selecionar a opção “vários” e escreva no campo aberto da 
próxima questão) 

1. Coordenação de Curso (4 votos) 
26,67% 

2. Secretaria Acadêmica (4 votos) 
26,67% 

3. Vários (escreva quais, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (4 votos) 
26,67% 

4. Apoio Financeiro (2 votos) 
13,33% 

5. Suporte de Tecnologia da Informação (1 votos) 
6,67% 

6. Todos acima (0 votos) 
0,00% 

7. Outros não relacionados aqui (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (0 
votos) 
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0,00% 

8. Apoio Psicopedagógico (0 votos) 
0,00% 

9. Ouvidoria (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) (11 votos) 
73,33% 

2. 4 (2 votos) 
13,33% 

3. 5 (1 votos) 
6,67% 

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

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) (8 votos) 
53,33% 

2. 5 (4 votos) 
26,67% 

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

4. 2 (1 votos) 
6,67% 
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5. 4 (1 votos) 
6,67% 

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) (7 votos) 
46,67% 

2. 5 (4 votos) 
26,67% 

3. não sei responder (2 votos) 
13,33% 

4. 3 (1 votos) 
6,67% 

5. 4 (1 votos) 
6,67% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - Durante o período de excepcionalidade do Covid 19, o 
meu acesso ao acervo virtual da Biblioteca e periódicos 
disponibilizados pela FDSM aumentou: 

1. Não (11 votos) 
73,33% 

2. Sim (4 votos) 
26,67% 

Avaliações on-line - Tempo disponibilizado para a avaliação on-line: 

1. Foi suficiente (15 votos) 
100,00% 

2. Foi insuficiente (0 votos) 
0,00% 
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Avaliações on-line - De uma forma geral como você classifica a sua 
satisfação com a avaliação on-line? 

1. Satisfatória (6 votos) 
40,00% 

2. Muito satisfatória (5 votos) 
33,33% 

3. Regular (4 votos) 
26,67% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

Aprendizagem virtual - De uma maneira geral, como você classifica a 
sua satisfação com a sua aprendizagem, por meio dos estudos de 
forma remota. 

1. Satisfatória (8 votos) 
53,33% 

2. Regular (4 votos) 
26,67% 

3. Muito satisfatória (3 votos) 
20,00% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

5. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 
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2º período D 
 

Código: 3375 

Título da Enquete: Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da aprendizagem 

remota - 2º período D 

Data de Publicação: 01/10/2020 

Data de Expiração: 31/10/2020 

Respostas/Participantes: 37 / 99 

Perguntas da Enquete 

Sobre você - O momento da Pandemia COVID19 levou a todos nós, 
de forma repentina, a uma condição nunca antes vivenciada, 
precisando nos adaptarmos a várias situações como o isolamento 
social. Sobre a condição de isolamento: 

1. Estou com familiar/familiares. (33 votos) 
89,19% 

2. Estou acompanhado (a), mas sem os familiares. (2 votos) 
5,41% 

3. Encontro-me sozinho(a). (2 votos) 
5,41% 

4. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (0 votos) 
0,00% 

Sobre você - A rotina das famílias mudou completamente no mundo 
inteiro, em consequência da pandemia. Algumas passaram a conviver 
24 horas do dia com crianças e adolescentes. É o seu caso? 

1. Não (20 votos) 
54,05% 

2. Sim (17 votos) 
45,95% 

Sobre o local para o estudo remoto: 

1. Tenho um ambiente exclusivo para os estudos, onde consigo me isolar para realizar as atividades 
educacionais. (23 votos) 
62,16% 
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2. Revezo o estudo em vários locais da casa (por exemplo, quarto, cozinha, sala, área externa), com a 
presença ou não de outra (s) pessoa (s). (8 votos) 
21,62% 

3. Tenho um ambiente específico para os estudos, mas divido o local com outra (s) pessoa (s). (6 
votos) 
16,22% 

4. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (0 votos) 
0,00% 

Sobre os equipamentos abaixo, assinale qual você tem acesso para 
desenvolver suas atividades remotas. 

1. Notebook. (17 votos) 
45,95% 

2. Mais de um equipamento mencionado acima (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima 
questão, quais são). (10 votos) 
27,03% 

3. Computador de mesa. (5 votos) 
13,51% 

4. Celular (smartphone). (4 votos) 
10,81% 

5. Tablet. (1 votos) 
2,70% 

6. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (0 votos) 
0,00% 

Esse (s) equipamento (s) é/são: 

1. Próprio (s) , disponível (eis) para meu uso durante todo o tempo. (28 votos) 
75,68% 

2. Não é só para meu uso, compartilho com outros membros da família/amigos. (9 votos) 
24,32% 

3. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 disponibilizou ferramentas aos 
alunos que permitiram o acompanhamento dos conteúdos ofertados 
nas disciplinas, bem como a realização de avaliações no período de 
distanciamento social. Assim, a IE 

1. 6 ( concordo totalmente) (21 votos) 
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56,76% 

2. 5 (9 votos) 
24,32% 

3. 4 (4 votos) 
10,81% 

4. 3 (1 votos) 
2,70% 

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,70% 

6. não sei responder (1 votos) 
2,70% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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) (20 votos) 
54,05% 

2. 5 (9 votos) 
24,32% 

3. 4 (5 votos) 
13,51% 

4. 3 (1 votos) 
2,70% 

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,70% 

6. não sei responder (1 votos) 
2,70% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
Para o desenvolvimento das aulas remotas, qual formato você ainda 
prefere? 

1. Aulas ao vivo e aulas gravadas, na proporção atual (32 votos) 
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86,49% 

2. Aulas ao vivo e aulas gravadas, em proporção que privilegia as aulas ao vivo (4 votos) 
10,81% 

3. Todas as aulas ao vivo (1 votos) 
2,70% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 remotas propostas pelo meu curso. 

1. 6 ( concordo totalmente) (20 votos) 
54,05% 

2. 5 (7 votos) 
18,92% 

3. 4 (4 votos) 
10,81% 

4. 3 (2 votos) 
5,41% 

5. 1 (discordo totalmente) (2 votos) 
5,41% 

6. não sei responder (2 votos) 
5,41% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 (tais como: portal do aluno, link webinar,...) permitiram executar 
o plano de ensino e, consequentemente, o projeto pedagógico do 
curso de graduação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (21 votos) 
56,76% 

2. 5 (11 votos) 
29,73% 

3. 3 (2 votos) 
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5,41% 

4. 4 (2 votos) 
5,41% 

5. não sei responder (1 votos) 
2,70% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - Em 
sua opinião, os mecanismos de comunicação da FDSM foram 
eficazes? 

1. Sim (32 votos) 
86,49% 

2. Não (5 votos) 
13,51% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 excepcionalidade do 
Covid 19, as informações dos canais de comunicação transitaram de 
forma fluída (transparente) entre a FDSM e a comunidade acadêmica. 

1. 5 (15 votos) 
40,54% 

2. 6 ( concordo totalmente) (12 votos) 
32,43% 

3. 4 (5 votos) 
13,51% 

4. 3 (2 votos) 
5,41% 

5. não sei responder (2 votos) 
5,41% 

6. 2 (1 votos) 
2,70% 

7. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 
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Aspecto Pedagógico - Quantas horas por semana, no mínimo, você 
está estudando com o material disponibilizado pelos professores? 

1. 3 horas (15 votos) 
40,54% 

2. Mais de 3 horas (13 votos) 
35,14% 

3. 2 horas (6 votos) 
16,22% 

4. 1 hora (3 votos) 
8,11% 

Aspecto Pedagógico - Você tem alguma dificuldade em estudar de 
forma remota? 

1. Sim (31 votos) 
83,78% 

2. Não (6 votos) 
16,22% 

Aspecto Pedagógico - Se tem alguma dificuldade em estudar de forma 
remota, por quê? 

1. Desconcentra fácil (15 votos) 
40,54% 

2. Sente falta do contato pessoal com os colegas e docentes (6 votos) 
16,22% 

3. Dificuldade em conciliar o estudo remoto com atenção ou cuidado de criança(s) em casa (6 votos) 
16,22% 

4. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (5 votos) 
13,51% 

5. Dificuldade de manter a atenção na aula remota, em virtude da presença de outra (s) pessoa (s) no 
local do estudo (3 votos) 
8,11% 

6. Dificuldade em ler na tela do computador ou celular (2 votos) 
5,41% 

7. Dificuldade em lidar com o recurso tecnológico (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - Como você classifica, de uma forma geral (já 
que há avaliação específica para cada disciplina) o conteúdo das 
vídeo-aulas gravadas e os materiais que são disponibilizados pelo (a) 
professor (a) no portal do aluno? 

1. Satisfatórios (21 votos) 
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56,76% 

2. Muito satisfatórios (11 votos) 
29,73% 

3. Parcialmente satisfatórios (5 votos) 
13,51% 

4. Insatisfatórios (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - Sobre as aulas ao vivo ministradas pelo 
docente, de uma forma geral, qual o seu grau de satisfação: 

1. Satisfeito (26 votos) 
70,27% 

2. Muito satisfeito (9 votos) 
24,32% 

3. Parcialmente satisfeito (2 votos) 
5,41% 

4. Insatisfeito (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - 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: O calendário 
acadêmico, atualizado para o período de excepcionalidade – Covid 19, 
foi disponibilizado pela Coordenação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (20 votos) 
54,05% 

2. 5 (9 votos) 
24,32% 

3. 4 (5 votos) 
13,51% 

4. não sei responder (2 votos) 
5,41% 

5. 3 (1 votos) 
2,70% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 



Resultado Avaliação Infraestrutura Remota 
corpo discente graduação, corpo docente e técnico administrativo 

 
 

Aspecto Pedagógico - 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: Mesmo distante 
socialmente, tenho recebido da Coordenação de Curso, quando 
procuro, a atenção necessária. 

1. 6 ( concordo totalmente) (20 votos) 
54,05% 

2. 5 (8 votos) 
21,62% 

3. 4 (4 votos) 
10,81% 

4. não sei responder (3 votos) 
8,11% 

5. 3 (2 votos) 
5,41% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Atendimento - Entre os serviços abaixo, marque o (s) que você 
precisou acessar durante esse período de excepcionalidade – Covid 
19 (esta pergunta aceita apenas uma resposta. Se for mais de um 
serviço, selecionar a opção “vários” e escreva no campo aberto da 
próxima questão) 

1. Vários (escreva quais, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (10 votos) 
27,03% 

2. Suporte de Tecnologia da Informação (6 votos) 
16,22% 

3. Todos acima (5 votos) 
13,51% 

4. Coordenação de Curso (5 votos) 
13,51% 

5. Apoio Financeiro (4 votos) 
10,81% 

6. Secretaria Acadêmica (4 votos) 
10,81% 

7. Outros não relacionados aqui (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (2 
votos) 
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5,41% 

8. Ouvidoria (1 votos) 
2,70% 

9. Apoio Psicopedagógico (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) (16 votos) 
43,24% 

2. 5 (9 votos) 
24,32% 

3. 4 (6 votos) 
16,22% 

4. não sei responder (4 votos) 
10,81% 

5. 3 (2 votos) 
5,41% 

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) 
37,84% 

2. 5 (12 votos) 
32,43% 

3. não sei responder (5 votos) 
13,51% 

4. 4 (4 votos) 
10,81% 
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5. 3 (1 votos) 
2,70% 

6. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,70% 

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) (18 votos) 
48,65% 

2. 5 (7 votos) 
18,92% 

3. não sei responder (6 votos) 
16,22% 

4. 4 (3 votos) 
8,11% 

5. 3 (2 votos) 
5,41% 

6. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,70% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - Durante o período de excepcionalidade do Covid 19, o 
meu acesso ao acervo virtual da Biblioteca e periódicos 
disponibilizados pela FDSM aumentou: 

1. Não (22 votos) 
59,46% 

2. Sim (15 votos) 
40,54% 

Avaliações on-line - Tempo disponibilizado para a avaliação on-line: 

1. Foi suficiente (36 votos) 
97,30% 

2. Foi insuficiente (1 votos) 
2,70% 
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Avaliações on-line - De uma forma geral como você classifica a sua 
satisfação com a avaliação on-line? 

1. Muito satisfatória (15 votos) 
40,54% 

2. Regular (10 votos) 
27,03% 

3. Satisfatória (9 votos) 
24,32% 

4. Insatisfatória (2 votos) 
5,41% 

5. Muito insatisfatória (1 votos) 
2,70% 

Aprendizagem virtual - De uma maneira geral, como você classifica a 
sua satisfação com a sua aprendizagem, por meio dos estudos de 
forma remota. 

1. Regular (19 votos) 
51,35% 

2. Satisfatória (9 votos) 
24,32% 

3. Muito satisfatória (8 votos) 
21,62% 

4. Muito insatisfatória (1 votos) 
2,70% 

5. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 
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4º período A 

Código: 3376 

Título da Enquete: Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da aprendizagem 

remota - 4º período A 

Data de Publicação: 01/10/2020 

Data de Expiração: 31/10/2020 

Respostas/Participantes: 35 / 95 

Perguntas da Enquete 

Sobre você - O momento da Pandemia COVID19 levou a todos nós, 
de forma repentina, a uma condição nunca antes vivenciada, 
precisando nos adaptarmos a várias situações como o isolamento 
social. Sobre a condição de isolamento: 

1. Estou com familiar/familiares. (31 votos) 
88,57% 

2. Encontro-me sozinho(a). (2 votos) 
5,71% 

3. Estou acompanhado (a), mas sem os familiares. (1 votos) 
2,86% 

4. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (1 votos) 
2,86% 

Sobre você - A rotina das famílias mudou completamente no mundo 
inteiro, em consequência da pandemia. Algumas passaram a conviver 
24 horas do dia com crianças e adolescentes. É o seu caso? 

1. Não (23 votos) 
65,71% 

2. Sim (12 votos) 
34,29% 

Sobre o local para o estudo remoto: 

1. Tenho um ambiente exclusivo para os estudos, onde consigo me isolar para realizar as atividades 
educacionais. (17 votos) 
48,57% 
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2. Revezo o estudo em vários locais da casa (por exemplo, quarto, cozinha, sala, área externa), com a 
presença ou não de outra (s) pessoa (s). (10 votos) 
28,57% 

3. Tenho um ambiente específico para os estudos, mas divido o local com outra (s) pessoa (s). (7 
votos) 
20,00% 

4. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (1 votos) 
2,86% 

Sobre os equipamentos abaixo, assinale qual você tem acesso para 
desenvolver suas atividades remotas. 

1. Notebook. (24 votos) 
68,57% 

2. Mais de um equipamento mencionado acima (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima 
questão, quais são). (7 votos) 
20,00% 

3. Celular (smartphone). (2 votos) 
5,71% 

4. Computador de mesa. (2 votos) 
5,71% 

5. Tablet. (0 votos) 
0,00% 

6. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (0 votos) 
0,00% 

Esse (s) equipamento (s) é/são: 

1. Próprio (s) , disponível (eis) para meu uso durante todo o tempo. (23 votos) 
65,71% 

2. Não é só para meu uso, compartilho com outros membros da família/amigos. (12 votos) 
34,29% 

3. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 disponibilizou ferramentas aos 
alunos que permitiram o acompanhamento dos conteúdos ofertados 
nas disciplinas, bem como a realização de avaliações no período de 
distanciamento social. Assim, a IE 

1. 6 ( concordo totalmente) (22 votos) 
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62,86% 

2. 5 (8 votos) 
22,86% 

3. 4 (3 votos) 
8,57% 

4. não sei responder (2 votos) 
5,71% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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) 
62,86% 

2. 5 (7 votos) 
20,00% 

3. 4 (4 votos) 
11,43% 

4. 3 (1 votos) 
2,86% 

5. não sei responder (1 votos) 
2,86% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
Para o desenvolvimento das aulas remotas, qual formato você ainda 
prefere? 

1. Aulas ao vivo e aulas gravadas, na proporção atual (31 votos) 
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88,57% 

2. Aulas ao vivo e aulas gravadas, em proporção que privilegia as aulas ao vivo (4 votos) 
11,43% 

3. Todas as aulas ao vivo (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 remotas propostas pelo meu curso. 

1. 6 ( concordo totalmente) (23 votos) 
65,71% 

2. 5 (7 votos) 
20,00% 

3. não sei responder (2 votos) 
5,71% 

4. 3 (2 votos) 
5,71% 

5. 4 (1 votos) 
2,86% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 (tais como: portal do aluno, link webinar,...) permitiram executar 
o plano de ensino e, consequentemente, o projeto pedagógico do 
curso de graduação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (23 votos) 
65,71% 

2. 5 (6 votos) 
17,14% 

3. 4 (4 votos) 
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11,43% 

4. 3 (2 votos) 
5,71% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - Em 
sua opinião, os mecanismos de comunicação da FDSM foram 
eficazes? 

1. Sim (31 votos) 
88,57% 

2. Não (4 votos) 
11,43% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 excepcionalidade do 
Covid 19, as informações dos canais de comunicação transitaram de 
forma fluída (transparente) entre a FDSM e a comunidade acadêmica. 

1. 6 ( concordo totalmente) (20 votos) 
57,14% 

2. 5 (8 votos) 
22,86% 

3. 4 (3 votos) 
8,57% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,86% 

5. 2 (1 votos) 
2,86% 

6. 3 (1 votos) 
2,86% 

7. não sei responder (1 votos) 
2,86% 
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Aspecto Pedagógico - Quantas horas por semana, no mínimo, você 
está estudando com o material disponibilizado pelos professores? 

1. Mais de 3 horas (12 votos) 
34,29% 

2. 1 hora (10 votos) 
28,57% 

3. 2 horas (7 votos) 
20,00% 

4. 3 horas (6 votos) 
17,14% 

Aspecto Pedagógico - Você tem alguma dificuldade em estudar de 
forma remota? 

1. Sim (23 votos) 
65,71% 

2. Não (12 votos) 
34,29% 

Aspecto Pedagógico - Se tem alguma dificuldade em estudar de forma 
remota, por quê? 

1. Desconcentra fácil (12 votos) 
34,29% 

2. Sente falta do contato pessoal com os colegas e docentes (11 votos) 
31,43% 

3. Dificuldade de manter a atenção na aula remota, em virtude da presença de outra (s) pessoa (s) no 
local do estudo (6 votos) 
17,14% 

4. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (4 votos) 
11,43% 

5. Dificuldade em lidar com o recurso tecnológico (1 votos) 
2,86% 

6. Dificuldade em conciliar o estudo remoto com atenção ou cuidado de criança(s) em casa (1 votos) 
2,86% 

7. Dificuldade em ler na tela do computador ou celular (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - Como você classifica, de uma forma geral (já 
que há avaliação específica para cada disciplina) o conteúdo das 
vídeo-aulas gravadas e os materiais que são disponibilizados pelo (a) 
professor (a) no portal do aluno? 

1. Satisfatórios (17 votos) 
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48,57% 

2. Muito satisfatórios (13 votos) 
37,14% 

3. Parcialmente satisfatórios (4 votos) 
11,43% 

4. Insatisfatórios (1 votos) 
2,86% 

Aspecto Pedagógico - Sobre as aulas ao vivo ministradas pelo 
docente, de uma forma geral, qual o seu grau de satisfação: 

1. Satisfeito (17 votos) 
48,57% 

2. Muito satisfeito (11 votos) 
31,43% 

3. Parcialmente satisfeito (6 votos) 
17,14% 

4. Insatisfeito (1 votos) 
2,86% 

Aspecto Pedagógico - 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: O calendário 
acadêmico, atualizado para o período de excepcionalidade – Covid 19, 
foi disponibilizado pela Coordenação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (20 votos) 
57,14% 

2. 5 (8 votos) 
22,86% 

3. 4 (4 votos) 
11,43% 

4. não sei responder (2 votos) 
5,71% 

5. 3 (1 votos) 
2,86% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 
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Aspecto Pedagógico - 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: Mesmo distante 
socialmente, tenho recebido da Coordenação de Curso, quando 
procuro, a atenção necessária. 

1. 6 ( concordo totalmente) (22 votos) 
62,86% 

2. 5 (7 votos) 
20,00% 

3. não sei responder (2 votos) 
5,71% 

4. 3 (2 votos) 
5,71% 

5. 4 (2 votos) 
5,71% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Atendimento - Entre os serviços abaixo, marque o (s) que você 
precisou acessar durante esse período de excepcionalidade – Covid 
19 (esta pergunta aceita apenas uma resposta. Se for mais de um 
serviço, selecionar a opção “vários” e escreva no campo aberto da 
próxima questão) 

1. Apoio Financeiro (10 votos) 
28,57% 

2. Secretaria Acadêmica (10 votos) 
28,57% 

3. Todos acima (5 votos) 
14,29% 

4. Coordenação de Curso (4 votos) 
11,43% 

5. Suporte de Tecnologia da Informação (3 votos) 
8,57% 

6. Vários (escreva quais, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (2 votos) 
5,71% 

7. Outros não relacionados aqui (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (1 
votos) 
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2,86% 

8. Ouvidoria (0 votos) 
0,00% 

9. Apoio Psicopedagógico (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) 
60,00% 

2. 5 (6 votos) 
17,14% 

3. não sei responder (4 votos) 
11,43% 

4. 4 (3 votos) 
8,57% 

5. 3 (1 votos) 
2,86% 

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) (22 votos) 
62,86% 

2. 5 (6 votos) 
17,14% 

3. não sei responder (3 votos) 
8,57% 

4. 4 (2 votos) 
5,71% 
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5. 3 (1 votos) 
2,86% 

6. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,86% 

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) (21 votos) 
60,00% 

2. 5 (5 votos) 
14,29% 

3. não sei responder (4 votos) 
11,43% 

4. 4 (3 votos) 
8,57% 

5. 3 (1 votos) 
2,86% 

6. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,86% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - Durante o período de excepcionalidade do Covid 19, o 
meu acesso ao acervo virtual da Biblioteca e periódicos 
disponibilizados pela FDSM aumentou: 

1. Não (20 votos) 
57,14% 

2. Sim (15 votos) 
42,86% 

Avaliações on-line - Tempo disponibilizado para a avaliação on-line: 

1. Foi suficiente (34 votos) 
97,14% 

2. Foi insuficiente (1 votos) 
2,86% 
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Avaliações on-line - De uma forma geral como você classifica a sua 
satisfação com a avaliação on-line? 

1. Muito satisfatória (21 votos) 
60,00% 

2. Satisfatória (13 votos) 
37,14% 

3. Regular (1 votos) 
2,86% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

Aprendizagem virtual - De uma maneira geral, como você classifica a 
sua satisfação com a sua aprendizagem, por meio dos estudos de 
forma remota. 

1. Satisfatória (15 votos) 
42,86% 

2. Regular (9 votos) 
25,71% 

3. Muito satisfatória (6 votos) 
17,14% 

4. Insatisfatória (4 votos) 
11,43% 

5. Muito insatisfatória (1 votos) 
2,86% 
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4º período B 
 

Código: 3377 

Título da Enquete: Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da aprendizagem 

remota - 4º período B 

Data de Publicação: 01/10/2020 

Data de Expiração: 31/10/2020 

Respostas/Participantes: 21 / 60 

Perguntas da Enquete 

Sobre você - O momento da Pandemia COVID19 levou a todos nós, 
de forma repentina, a uma condição nunca antes vivenciada, 
precisando nos adaptarmos a várias situações como o isolamento 
social. Sobre a condição de isolamento: 

1. Estou com familiar/familiares. (19 votos) 
90,48% 

2. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (2 votos) 
9,52% 

3. Encontro-me sozinho(a). (0 votos) 
0,00% 

4. Estou acompanhado (a), mas sem os familiares. (0 votos) 
0,00% 

Sobre você - A rotina das famílias mudou completamente no mundo 
inteiro, em consequência da pandemia. Algumas passaram a conviver 
24 horas do dia com crianças e adolescentes. É o seu caso? 

1. Não (18 votos) 
85,71% 

2. Sim (3 votos) 
14,29% 

Sobre o local para o estudo remoto: 

1. Tenho um ambiente exclusivo para os estudos, onde consigo me isolar para realizar as atividades 
educacionais. (7 votos) 
33,33% 
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2. Tenho um ambiente específico para os estudos, mas divido o local com outra (s) pessoa (s). (7 
votos) 
33,33% 

3. Revezo o estudo em vários locais da casa (por exemplo, quarto, cozinha, sala, área externa), com a 
presença ou não de outra (s) pessoa (s). (6 votos) 
28,57% 

4. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (1 votos) 
4,76% 

Sobre os equipamentos abaixo, assinale qual você tem acesso para 
desenvolver suas atividades remotas. 

1. Notebook. (12 votos) 
57,14% 

2. Computador de mesa. (7 votos) 
33,33% 

3. Mais de um equipamento mencionado acima (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima 
questão, quais são). (2 votos) 
9,52% 

4. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (0 votos) 
0,00% 

5. Celular (smartphone). (0 votos) 
0,00% 

6. Tablet. (0 votos) 
0,00% 

Esse (s) equipamento (s) é/são: 

1. Não é só para meu uso, compartilho com outros membros da família/amigos. (10 votos) 
47,62% 

2. Próprio (s) , disponível (eis) para meu uso durante todo o tempo. (9 votos) 
42,86% 

3. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (2 votos) 
9,52% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 disponibilizou ferramentas aos 
alunos que permitiram o acompanhamento dos conteúdos ofertados 
nas disciplinas, bem como a realização de avaliações no período de 
distanciamento social. Assim, a IE 

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

2. 5 (5 votos) 
23,81% 

3. 4 (2 votos) 
9,52% 

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% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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) (10 votos) 
47,62% 

2. 5 (6 votos) 
28,57% 

3. 4 (3 votos) 
14,29% 

4. 3 (1 votos) 
4,76% 

5. não sei responder (1 votos) 
4,76% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
Para o desenvolvimento das aulas remotas, qual formato você ainda 
prefere? 

1. Aulas ao vivo e aulas gravadas, na proporção atual (18 votos) 
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85,71% 

2. Todas as aulas ao vivo (3 votos) 
14,29% 

3. Aulas ao vivo e aulas gravadas, em proporção que privilegia as aulas ao vivo (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 remotas propostas pelo meu curso. 

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

2. não sei responder (4 votos) 
19,05% 

3. 5 (3 votos) 
14,29% 

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% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 (tais como: portal do aluno, link webinar,...) permitiram executar 
o plano de ensino e, consequentemente, o projeto pedagógico do 
curso de graduação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (11 votos) 
52,38% 

2. 5 (7 votos) 
33,33% 

3. 3 (2 votos) 
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9,52% 

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

5. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - Em 
sua opinião, os mecanismos de comunicação da FDSM foram 
eficazes? 

1. Sim (20 votos) 
95,24% 

2. Não (1 votos) 
4,76% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 excepcionalidade do 
Covid 19, as informações dos canais de comunicação transitaram de 
forma fluída (transparente) entre a FDSM e a comunidade acadêmica. 

1. 5 (7 votos) 
33,33% 

2. 6 ( concordo totalmente) (7 votos) 
33,33% 

3. 4 (3 votos) 
14,29% 

4. não sei responder (2 votos) 
9,52% 

5. 2 (1 votos) 
4,76% 

6. 3 (1 votos) 
4,76% 

7. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 
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Aspecto Pedagógico - Quantas horas por semana, no mínimo, você 
está estudando com o material disponibilizado pelos professores? 

1. Mais de 3 horas (11 votos) 
52,38% 

2. 3 horas (4 votos) 
19,05% 

3. 1 hora (4 votos) 
19,05% 

4. 2 horas (2 votos) 
9,52% 

Aspecto Pedagógico - Você tem alguma dificuldade em estudar de 
forma remota? 

1. Sim (16 votos) 
76,19% 

2. Não (5 votos) 
23,81% 

Aspecto Pedagógico - Se tem alguma dificuldade em estudar de forma 
remota, por quê? 

1. Dificuldade de manter a atenção na aula remota, em virtude da presença de outra (s) pessoa (s) no 
local do estudo (8 votos) 
38,10% 

2. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (5 votos) 
23,81% 

3. Sente falta do contato pessoal com os colegas e docentes (3 votos) 
14,29% 

4. Desconcentra fácil (3 votos) 
14,29% 

5. Dificuldade em ler na tela do computador ou celular (2 votos) 
9,52% 

6. Dificuldade em lidar com o recurso tecnológico (0 votos) 
0,00% 

7. Dificuldade em conciliar o estudo remoto com atenção ou cuidado de criança(s) em casa (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - Como você classifica, de uma forma geral (já 
que há avaliação específica para cada disciplina) o conteúdo das 
vídeo-aulas gravadas e os materiais que são disponibilizados pelo (a) 
professor (a) no portal do aluno? 

1. Satisfatórios (15 votos) 
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71,43% 

2. Parcialmente satisfatórios (3 votos) 
14,29% 

3. Muito satisfatórios (3 votos) 
14,29% 

4. Insatisfatórios (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - Sobre as aulas ao vivo ministradas pelo 
docente, de uma forma geral, qual o seu grau de satisfação: 

1. Satisfeito (10 votos) 
47,62% 

2. Parcialmente satisfeito (6 votos) 
28,57% 

3. Muito satisfeito (3 votos) 
14,29% 

4. Insatisfeito (2 votos) 
9,52% 

Aspecto Pedagógico - 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: O calendário 
acadêmico, atualizado para o período de excepcionalidade – Covid 19, 
foi disponibilizado pela Coordenação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (11 votos) 
52,38% 

2. 5 (6 votos) 
28,57% 

3. não sei responder (3 votos) 
14,29% 

4. 3 (1 votos) 
4,76% 

5. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 
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Aspecto Pedagógico - 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: Mesmo distante 
socialmente, tenho recebido da Coordenação de Curso, quando 
procuro, a atenção necessária. 

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

2. 5 (4 votos) 
19,05% 

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

4. 3 (1 votos) 
4,76% 

5. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Atendimento - Entre os serviços abaixo, marque o (s) que você 
precisou acessar durante esse período de excepcionalidade – Covid 
19 (esta pergunta aceita apenas uma resposta. Se for mais de um 
serviço, selecionar a opção “vários” e escreva no campo aberto da 
próxima questão) 

1. Apoio Financeiro (7 votos) 
33,33% 

2. Secretaria Acadêmica (3 votos) 
14,29% 

3. Vários (escreva quais, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (3 votos) 
14,29% 

4. Outros não relacionados aqui (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (2 
votos) 
9,52% 

5. Coordenação de Curso (2 votos) 
9,52% 

6. Todos acima (2 votos) 
9,52% 

7. Ouvidoria (1 votos) 
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4,76% 

8. Suporte de Tecnologia da Informação (1 votos) 
4,76% 

9. Apoio Psicopedagógico (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) 
61,90% 

2. 5 (5 votos) 
23,81% 

3. não sei responder (1 votos) 
4,76% 

4. 2 (1 votos) 
4,76% 

5. 4 (1 votos) 
4,76% 

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) (16 votos) 
76,19% 

2. 5 (2 votos) 
9,52% 

3. 4 (1 votos) 
4,76% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,76% 
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5. não sei responder (1 votos) 
4,76% 

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) (14 votos) 
66,67% 

2. 5 (5 votos) 
23,81% 

3. 2 (1 votos) 
4,76% 

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

5. 3 (0 votos) 
0,00% 

6. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

Biblioteca - Durante o período de excepcionalidade do Covid 19, o 
meu acesso ao acervo virtual da Biblioteca e periódicos 
disponibilizados pela FDSM aumentou: 

1. Não (13 votos) 
61,90% 

2. Sim (8 votos) 
38,10% 

Avaliações on-line - Tempo disponibilizado para a avaliação on-line: 

1. Foi suficiente (20 votos) 
95,24% 

2. Foi insuficiente (1 votos) 
4,76% 
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Avaliações on-line - De uma forma geral como você classifica a sua 
satisfação com a avaliação on-line? 

1. Muito satisfatória (10 votos) 
47,62% 

2. Regular (6 votos) 
28,57% 

3. Satisfatória (5 votos) 
23,81% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

Aprendizagem virtual - De uma maneira geral, como você classifica a 
sua satisfação com a sua aprendizagem, por meio dos estudos de 
forma remota. 

1. Regular (8 votos) 
38,10% 

2. Muito satisfatória (4 votos) 
19,05% 

3. Satisfatória (4 votos) 
19,05% 

4. Muito insatisfatória (4 votos) 
19,05% 

5. Insatisfatória (1 votos) 
4,76% 
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4º período D 
 

Código: 3378 

Título da Enquete: Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da aprendizagem 

remota - 4º período D 

Data de Publicação: 01/10/2020 

Data de Expiração: 31/10/2020 

Respostas/Participantes: 45 / 93 

Perguntas da Enquete 

Sobre você - O momento da Pandemia COVID19 levou a todos nós, 
de forma repentina, a uma condição nunca antes vivenciada, 
precisando nos adaptarmos a várias situações como o isolamento 
social. Sobre a condição de isolamento: 

1. Estou com familiar/familiares. (44 votos) 
97,78% 

2. Encontro-me sozinho(a). (1 votos) 
2,22% 

3. Estou acompanhado (a), mas sem os familiares. (0 votos) 
0,00% 

4. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (0 votos) 
0,00% 

Sobre você - A rotina das famílias mudou completamente no mundo 
inteiro, em consequência da pandemia. Algumas passaram a conviver 
24 horas do dia com crianças e adolescentes. É o seu caso? 

1. Não (29 votos) 
64,44% 

2. Sim (16 votos) 
35,56% 

Sobre o local para o estudo remoto: 

1. Tenho um ambiente exclusivo para os estudos, onde consigo me isolar para realizar as atividades 
educacionais. (25 votos) 
55,56% 
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2. Revezo o estudo em vários locais da casa (por exemplo, quarto, cozinha, sala, área externa), com a 
presença ou não de outra (s) pessoa (s). (16 votos) 
35,56% 

3. Tenho um ambiente específico para os estudos, mas divido o local com outra (s) pessoa (s). (4 
votos) 
8,89% 

4. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (0 votos) 
0,00% 

Sobre os equipamentos abaixo, assinale qual você tem acesso para 
desenvolver suas atividades remotas. 

1. Notebook. (25 votos) 
55,56% 

2. Mais de um equipamento mencionado acima (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima 
questão, quais são). (12 votos) 
26,67% 

3. Computador de mesa. (5 votos) 
11,11% 

4. Celular (smartphone). (3 votos) 
6,67% 

5. Tablet. (0 votos) 
0,00% 

6. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (0 votos) 
0,00% 

Esse (s) equipamento (s) é/são: 

1. Próprio (s) , disponível (eis) para meu uso durante todo o tempo. (37 votos) 
82,22% 

2. Não é só para meu uso, compartilho com outros membros da família/amigos. (8 votos) 
17,78% 

3. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 disponibilizou ferramentas aos 
alunos que permitiram o acompanhamento dos conteúdos ofertados 
nas disciplinas, bem como a realização de avaliações no período de 
distanciamento social. Assim, a IE 

1. 6 ( concordo totalmente) (35 votos) 
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77,78% 

2. 5 (5 votos) 
11,11% 

3. 3 (2 votos) 
4,44% 

4. 4 (2 votos) 
4,44% 

5. não sei responder (1 votos) 
2,22% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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) (32 votos) 
71,11% 

2. 5 (9 votos) 
20,00% 

3. 3 (2 votos) 
4,44% 

4. 4 (2 votos) 
4,44% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
Para o desenvolvimento das aulas remotas, qual formato você ainda 
prefere? 

1. Aulas ao vivo e aulas gravadas, na proporção atual (42 votos) 
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93,33% 

2. Todas as aulas ao vivo (2 votos) 
4,44% 

3. Aulas ao vivo e aulas gravadas, em proporção que privilegia as aulas ao vivo (1 votos) 
2,22% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 remotas propostas pelo meu curso. 

1. 6 ( concordo totalmente) (32 votos) 
71,11% 

2. 5 (7 votos) 
15,56% 

3. não sei responder (3 votos) 
6,67% 

4. 4 (2 votos) 
4,44% 

5. 3 (1 votos) 
2,22% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 (tais como: portal do aluno, link webinar,...) permitiram executar 
o plano de ensino e, consequentemente, o projeto pedagógico do 
curso de graduação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (37 votos) 
82,22% 

2. 5 (5 votos) 
11,11% 

3. 3 (2 votos) 
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4,44% 

4. 4 (1 votos) 
2,22% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - Em 
sua opinião, os mecanismos de comunicação da FDSM foram 
eficazes? 

1. Sim (45 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 excepcionalidade do 
Covid 19, as informações dos canais de comunicação transitaram de 
forma fluída (transparente) entre a FDSM e a comunidade acadêmica. 

1. 6 ( concordo totalmente) (30 votos) 
66,67% 

2. 5 (11 votos) 
24,44% 

3. 3 (2 votos) 
4,44% 

4. 4 (1 votos) 
2,22% 

5. 2 (1 votos) 
2,22% 

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

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



Resultado Avaliação Infraestrutura Remota 
corpo discente graduação, corpo docente e técnico administrativo 

 
 

Aspecto Pedagógico - Quantas horas por semana, no mínimo, você 
está estudando com o material disponibilizado pelos professores? 

1. Mais de 3 horas (15 votos) 
33,33% 

2. 2 horas (14 votos) 
31,11% 

3. 3 horas (14 votos) 
31,11% 

4. 1 hora (2 votos) 
4,44% 

Aspecto Pedagógico - Você tem alguma dificuldade em estudar de 
forma remota? 

1. Sim (34 votos) 
75,56% 

2. Não (11 votos) 
24,44% 

Aspecto Pedagógico - Se tem alguma dificuldade em estudar de forma 
remota, por quê? 

1. Desconcentra fácil (14 votos) 
31,11% 

2. Sente falta do contato pessoal com os colegas e docentes (12 votos) 
26,67% 

3. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (8 votos) 
17,78% 

4. Dificuldade de manter a atenção na aula remota, em virtude da presença de outra (s) pessoa (s) no 
local do estudo (7 votos) 
15,56% 

5. Dificuldade em ler na tela do computador ou celular (3 votos) 
6,67% 

6. Dificuldade em conciliar o estudo remoto com atenção ou cuidado de criança(s) em casa (1 votos) 
2,22% 

7. Dificuldade em lidar com o recurso tecnológico (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - Como você classifica, de uma forma geral (já 
que há avaliação específica para cada disciplina) o conteúdo das 
vídeo-aulas gravadas e os materiais que são disponibilizados pelo (a) 
professor (a) no portal do aluno? 

1. Muito satisfatórios (27 votos) 
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60,00% 

2. Satisfatórios (13 votos) 
28,89% 

3. Parcialmente satisfatórios (4 votos) 
8,89% 

4. Insatisfatórios (1 votos) 
2,22% 

Aspecto Pedagógico - Sobre as aulas ao vivo ministradas pelo 
docente, de uma forma geral, qual o seu grau de satisfação: 

1. Muito satisfeito (19 votos) 
42,22% 

2. Satisfeito (19 votos) 
42,22% 

3. Parcialmente satisfeito (6 votos) 
13,33% 

4. Insatisfeito (1 votos) 
2,22% 

Aspecto Pedagógico - 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: O calendário 
acadêmico, atualizado para o período de excepcionalidade – Covid 19, 
foi disponibilizado pela Coordenação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (35 votos) 
77,78% 

2. 5 (5 votos) 
11,11% 

3. 3 (2 votos) 
4,44% 

4. 4 (2 votos) 
4,44% 

5. não sei responder (1 votos) 
2,22% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 



Resultado Avaliação Infraestrutura Remota 
corpo discente graduação, corpo docente e técnico administrativo 

 
 

Aspecto Pedagógico - 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: Mesmo distante 
socialmente, tenho recebido da Coordenação de Curso, quando 
procuro, a atenção necessária. 

1. 6 ( concordo totalmente) (32 votos) 
71,11% 

2. 5 (6 votos) 
13,33% 

3. 4 (3 votos) 
6,67% 

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

5. 2 (1 votos) 
2,22% 

6. 3 (1 votos) 
2,22% 

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

Atendimento - Entre os serviços abaixo, marque o (s) que você 
precisou acessar durante esse período de excepcionalidade – Covid 
19 (esta pergunta aceita apenas uma resposta. Se for mais de um 
serviço, selecionar a opção “vários” e escreva no campo aberto da 
próxima questão) 

1. Coordenação de Curso (11 votos) 
24,44% 

2. Secretaria Acadêmica (9 votos) 
20,00% 

3. Vários (escreva quais, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (6 votos) 
13,33% 

4. Apoio Financeiro (6 votos) 
13,33% 

5. Outros não relacionados aqui (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (4 
votos) 
8,89% 

6. Todos acima (4 votos) 
8,89% 

7. Suporte de Tecnologia da Informação (3 votos) 
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6,67% 

8. Apoio Psicopedagógico (1 votos) 
2,22% 

9. Ouvidoria (1 votos) 
2,22% 

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) (28 votos) 
62,22% 

2. 5 (12 votos) 
26,67% 

3. não sei responder (2 votos) 
4,44% 

4. 4 (2 votos) 
4,44% 

5. 3 (1 votos) 
2,22% 

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) (32 votos) 
71,11% 

2. 5 (9 votos) 
20,00% 

3. 2 (2 votos) 
4,44% 

4. 4 (1 votos) 
2,22% 
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5. não sei responder (1 votos) 
2,22% 

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) (30 votos) 
66,67% 

2. 5 (10 votos) 
22,22% 

3. não sei responder (2 votos) 
4,44% 

4. 2 (2 votos) 
4,44% 

5. 4 (1 votos) 
2,22% 

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

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - Durante o período de excepcionalidade do Covid 19, o 
meu acesso ao acervo virtual da Biblioteca e periódicos 
disponibilizados pela FDSM aumentou: 

1. Sim (26 votos) 
57,78% 

2. Não (19 votos) 
42,22% 

Avaliações on-line - Tempo disponibilizado para a avaliação on-line: 

1. Foi suficiente (44 votos) 
97,78% 

2. Foi insuficiente (1 votos) 
2,22% 
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Avaliações on-line - De uma forma geral como você classifica a sua 
satisfação com a avaliação on-line? 

1. Muito satisfatória (25 votos) 
55,56% 

2. Satisfatória (16 votos) 
35,56% 

3. Regular (4 votos) 
8,89% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

Aprendizagem virtual - De uma maneira geral, como você classifica a 
sua satisfação com a sua aprendizagem, por meio dos estudos de 
forma remota. 

1. Satisfatória (19 votos) 
42,22% 

2. Regular (12 votos) 
26,67% 

3. Muito satisfatória (10 votos) 
22,22% 

4. Insatisfatória (3 votos) 
6,67% 

5. Muito insatisfatória (1 votos) 
2,22% 
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6º período A 

Código: 3379 

Título da Enquete: Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da aprendizagem 

remota - 6º período A 

Data de Publicação: 01/10/2020 

Data de Expiração: 31/10/2020 

Respostas/Participantes: 37 / 82 

Perguntas da Enquete 

Sobre você - O momento da Pandemia COVID19 levou a todos nós, 
de forma repentina, a uma condição nunca antes vivenciada, 
precisando nos adaptarmos a várias situações como o isolamento 
social. Sobre a condição de isolamento: 

1. Estou com familiar/familiares. (31 votos) 
83,78% 

2. Encontro-me sozinho(a). (4 votos) 
10,81% 

3. Estou acompanhado (a), mas sem os familiares. (1 votos) 
2,70% 

4. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (1 votos) 
2,70% 

Sobre você - A rotina das famílias mudou completamente no mundo 
inteiro, em consequência da pandemia. Algumas passaram a conviver 
24 horas do dia com crianças e adolescentes. É o seu caso? 

1. Não (24 votos) 
64,86% 

2. Sim (13 votos) 
35,14% 

Sobre o local para o estudo remoto: 

1. Revezo o estudo em vários locais da casa (por exemplo, quarto, cozinha, sala, área externa), com a 
presença ou não de outra (s) pessoa (s). (18 votos) 
48,65% 



Resultado Avaliação Infraestrutura Remota 
corpo discente graduação, corpo docente e técnico administrativo 

 
 

2. Tenho um ambiente exclusivo para os estudos, onde consigo me isolar para realizar as atividades 
educacionais. (10 votos) 
27,03% 

3. Tenho um ambiente específico para os estudos, mas divido o local com outra (s) pessoa (s). (6 
votos) 
16,22% 

4. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (3 votos) 
8,11% 

Sobre os equipamentos abaixo, assinale qual você tem acesso para 
desenvolver suas atividades remotas. 

1. Notebook. (21 votos) 
56,76% 

2. Mais de um equipamento mencionado acima (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima 
questão, quais são). (7 votos) 
18,92% 

3. Celular (smartphone). (4 votos) 
10,81% 

4. Computador de mesa. (4 votos) 
10,81% 

5. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (1 votos) 
2,70% 

6. Tablet. (0 votos) 
0,00% 

Esse (s) equipamento (s) é/são: 

1. Próprio (s) , disponível (eis) para meu uso durante todo o tempo. (18 votos) 
48,65% 

2. Não é só para meu uso, compartilho com outros membros da família/amigos. (17 votos) 
45,95% 

3. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (2 votos) 
5,41% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 disponibilizou ferramentas aos 
alunos que permitiram o acompanhamento dos conteúdos ofertados 
nas disciplinas, bem como a realização de avaliações no período de 
distanciamento social. Assim, a IE 

1. 6 ( concordo totalmente) (22 votos) 
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59,46% 

2. 5 (7 votos) 
18,92% 

3. 3 (4 votos) 
10,81% 

4. não sei responder (2 votos) 
5,41% 

5. 4 (1 votos) 
2,70% 

6. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,70% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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) 
56,76% 

2. 5 (6 votos) 
16,22% 

3. 4 (5 votos) 
13,51% 

4. 3 (2 votos) 
5,41% 

5. não sei responder (2 votos) 
5,41% 

6. 2 (1 votos) 
2,70% 

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

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
Para o desenvolvimento das aulas remotas, qual formato você ainda 
prefere? 

1. Aulas ao vivo e aulas gravadas, na proporção atual (35 votos) 
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94,59% 

2. Aulas ao vivo e aulas gravadas, em proporção que privilegia as aulas ao vivo (1 votos) 
2,70% 

3. Todas as aulas ao vivo (1 votos) 
2,70% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 remotas propostas pelo meu curso. 

1. 6 ( concordo totalmente) (21 votos) 
56,76% 

2. 5 (6 votos) 
16,22% 

3. não sei responder (4 votos) 
10,81% 

4. 3 (3 votos) 
8,11% 

5. 4 (2 votos) 
5,41% 

6. 2 (1 votos) 
2,70% 

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

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 (tais como: portal do aluno, link webinar,...) permitiram executar 
o plano de ensino e, consequentemente, o projeto pedagógico do 
curso de graduação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (20 votos) 
54,05% 

2. 5 (8 votos) 
21,62% 

3. 4 (4 votos) 
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10,81% 

4. 2 (2 votos) 
5,41% 

5. 3 (2 votos) 
5,41% 

6. não sei responder (1 votos) 
2,70% 

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

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - Em 
sua opinião, os mecanismos de comunicação da FDSM foram 
eficazes? 

1. Sim (35 votos) 
94,59% 

2. Não (2 votos) 
5,41% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 excepcionalidade do 
Covid 19, as informações dos canais de comunicação transitaram de 
forma fluída (transparente) entre a FDSM e a comunidade acadêmica. 

1. 6 ( concordo totalmente) (20 votos) 
54,05% 

2. 5 (8 votos) 
21,62% 

3. 3 (4 votos) 
10,81% 

4. 4 (3 votos) 
8,11% 

5. 2 (1 votos) 
2,70% 

6. não sei responder (1 votos) 
2,70% 

7. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 
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Aspecto Pedagógico - Quantas horas por semana, no mínimo, você 
está estudando com o material disponibilizado pelos professores? 

1. Mais de 3 horas (19 votos) 
51,35% 

2. 2 horas (8 votos) 
21,62% 

3. 3 horas (7 votos) 
18,92% 

4. 1 hora (3 votos) 
8,11% 

Aspecto Pedagógico - Você tem alguma dificuldade em estudar de 
forma remota? 

1. Sim (25 votos) 
67,57% 

2. Não (12 votos) 
32,43% 

Aspecto Pedagógico - Se tem alguma dificuldade em estudar de forma 
remota, por quê? 

1. Desconcentra fácil (9 votos) 
24,32% 

2. Sente falta do contato pessoal com os colegas e docentes (9 votos) 
24,32% 

3. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (7 votos) 
18,92% 

4. Dificuldade de manter a atenção na aula remota, em virtude da presença de outra (s) pessoa (s) no 
local do estudo (6 votos) 
16,22% 

5. Dificuldade em conciliar o estudo remoto com atenção ou cuidado de criança(s) em casa (5 votos) 
13,51% 

6. Dificuldade em ler na tela do computador ou celular (1 votos) 
2,70% 

7. Dificuldade em lidar com o recurso tecnológico (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - Como você classifica, de uma forma geral (já 
que há avaliação específica para cada disciplina) o conteúdo das 
vídeo-aulas gravadas e os materiais que são disponibilizados pelo (a) 
professor (a) no portal do aluno? 

1. Muito satisfatórios (17 votos) 
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45,95% 

2. Satisfatórios (16 votos) 
43,24% 

3. Parcialmente satisfatórios (4 votos) 
10,81% 

4. Insatisfatórios (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - Sobre as aulas ao vivo ministradas pelo 
docente, de uma forma geral, qual o seu grau de satisfação: 

1. Muito satisfeito (19 votos) 
51,35% 

2. Satisfeito (13 votos) 
35,14% 

3. Parcialmente satisfeito (5 votos) 
13,51% 

4. Insatisfeito (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - 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: O calendário 
acadêmico, atualizado para o período de excepcionalidade – Covid 19, 
foi disponibilizado pela Coordenação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (23 votos) 
62,16% 

2. 5 (6 votos) 
16,22% 

3. não sei responder (5 votos) 
13,51% 

4. 2 (1 votos) 
2,70% 

5. 3 (1 votos) 
2,70% 

6. 4 (1 votos) 
2,70% 

7. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 
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Aspecto Pedagógico - 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: Mesmo distante 
socialmente, tenho recebido da Coordenação de Curso, quando 
procuro, a atenção necessária. 

1. 6 ( concordo totalmente) (23 votos) 
62,16% 

2. 5 (5 votos) 
13,51% 

3. não sei responder (3 votos) 
8,11% 

4. 4 (3 votos) 
8,11% 

5. 3 (2 votos) 
5,41% 

6. 2 (1 votos) 
2,70% 

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

Atendimento - Entre os serviços abaixo, marque o (s) que você 
precisou acessar durante esse período de excepcionalidade – Covid 
19 (esta pergunta aceita apenas uma resposta. Se for mais de um 
serviço, selecionar a opção “vários” e escreva no campo aberto da 
próxima questão) 

1. Apoio Financeiro (10 votos) 
27,03% 

2. Secretaria Acadêmica (7 votos) 
18,92% 

3. Suporte de Tecnologia da Informação (7 votos) 
18,92% 

4. Vários (escreva quais, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (6 votos) 
16,22% 

5. Todos acima (3 votos) 
8,11% 

6. Coordenação de Curso (3 votos) 
8,11% 

7. Outros não relacionados aqui (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (1 
votos) 
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2,70% 

8. Ouvidoria (0 votos) 
0,00% 

9. Apoio Psicopedagógico (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) 
51,35% 

2. 5 (6 votos) 
16,22% 

3. 4 (5 votos) 
13,51% 

4. 2 (2 votos) 
5,41% 

5. 3 (2 votos) 
5,41% 

6. não sei responder (2 votos) 
5,41% 

7. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,70% 

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) (17 votos) 
45,95% 

2. 5 (8 votos) 
21,62% 

3. 2 (4 votos) 
10,81% 

4. 4 (3 votos) 
8,11% 
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5. 3 (2 votos) 
5,41% 

6. não sei responder (2 votos) 
5,41% 

7. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,70% 

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) 
43,24% 

2. 5 (6 votos) 
16,22% 

3. 4 (5 votos) 
13,51% 

4. não sei responder (5 votos) 
13,51% 

5. 1 (discordo totalmente) (4 votos) 
10,81% 

6. 2 (1 votos) 
2,70% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - Durante o período de excepcionalidade do Covid 19, o 
meu acesso ao acervo virtual da Biblioteca e periódicos 
disponibilizados pela FDSM aumentou: 

1. Não (21 votos) 
56,76% 

2. Sim (16 votos) 
43,24% 

Avaliações on-line - Tempo disponibilizado para a avaliação on-line: 

1. Foi suficiente (34 votos) 
91,89% 

2. Foi insuficiente (3 votos) 
8,11% 
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Avaliações on-line - De uma forma geral como você classifica a sua 
satisfação com a avaliação on-line? 

1. Muito satisfatória (19 votos) 
51,35% 

2. Satisfatória (10 votos) 
27,03% 

3. Regular (7 votos) 
18,92% 

4. Muito insatisfatória (1 votos) 
2,70% 

5. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

Aprendizagem virtual - De uma maneira geral, como você classifica a 
sua satisfação com a sua aprendizagem, por meio dos estudos de 
forma remota. 

1. Satisfatória (15 votos) 
40,54% 

2. Regular (9 votos) 
24,32% 

3. Muito satisfatória (9 votos) 
24,32% 

4. Muito insatisfatória (3 votos) 
8,11% 

5. Insatisfatória (1 votos) 
2,70% 
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6º período B 

Código: 3380 

Título da Enquete: Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da aprendizagem 

remota - 6º período B 

Data de Publicação: 01/10/2020 

Data de Expiração: 31/10/2020 

Respostas/Participantes: 24 / 68 

Perguntas da Enquete 

Sobre você - O momento da Pandemia COVID19 levou a todos nós, 
de forma repentina, a uma condição nunca antes vivenciada, 
precisando nos adaptarmos a várias situações como o isolamento 
social. Sobre a condição de isolamento: 

1. Estou com familiar/familiares. (19 votos) 
79,17% 

2. Estou acompanhado (a), mas sem os familiares. (3 votos) 
12,50% 

3. Encontro-me sozinho(a). (2 votos) 
8,33% 

4. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (0 votos) 
0,00% 

Sobre você - A rotina das famílias mudou completamente no mundo 
inteiro, em consequência da pandemia. Algumas passaram a conviver 
24 horas do dia com crianças e adolescentes. É o seu caso? 

1. Sim (12 votos) 
50,00% 

2. Não (12 votos) 
50,00% 

Sobre o local para o estudo remoto: 

1. Tenho um ambiente exclusivo para os estudos, onde consigo me isolar para realizar as atividades 
educacionais. (11 votos) 
45,83% 
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2. Tenho um ambiente específico para os estudos, mas divido o local com outra (s) pessoa (s). (6 
votos) 
25,00% 

3. Revezo o estudo em vários locais da casa (por exemplo, quarto, cozinha, sala, área externa), com a 
presença ou não de outra (s) pessoa (s). (5 votos) 
20,83% 

4. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (2 votos) 
8,33% 

Sobre os equipamentos abaixo, assinale qual você tem acesso para 
desenvolver suas atividades remotas. 

1. Notebook. (14 votos) 
58,33% 

2. Mais de um equipamento mencionado acima (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima 
questão, quais são). (5 votos) 
20,83% 

3. Tablet. (2 votos) 
8,33% 

4. Celular (smartphone). (2 votos) 
8,33% 

5. Computador de mesa. (1 votos) 
4,17% 

6. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (0 votos) 
0,00% 

Esse (s) equipamento (s) é/são: 

1. Próprio (s) , disponível (eis) para meu uso durante todo o tempo. (20 votos) 
83,33% 

2. Não é só para meu uso, compartilho com outros membros da família/amigos. (4 votos) 
16,67% 

3. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 disponibilizou ferramentas aos 
alunos que permitiram o acompanhamento dos conteúdos ofertados 
nas disciplinas, bem como a realização de avaliações no período de 
distanciamento social. Assim, a IE 

1. 5 (7 votos) 



Resultado Avaliação Infraestrutura Remota 
corpo discente graduação, corpo docente e técnico administrativo 

 
 
29,17% 

2. 6 ( concordo totalmente) (7 votos) 
29,17% 

3. 4 (5 votos) 
20,83% 

4. 2 (2 votos) 
8,33% 

5. 3 (2 votos) 
8,33% 

6. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,17% 

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

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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) (9 votos) 
37,50% 

2. 4 (8 votos) 
33,33% 

3. 5 (3 votos) 
12,50% 

4. 3 (2 votos) 
8,33% 

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

6. 2 (1 votos) 
4,17% 

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

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
Para o desenvolvimento das aulas remotas, qual formato você ainda 
prefere? 

1. Aulas ao vivo e aulas gravadas, na proporção atual (20 votos) 



Resultado Avaliação Infraestrutura Remota 
corpo discente graduação, corpo docente e técnico administrativo 

 
 
83,33% 

2. Aulas ao vivo e aulas gravadas, em proporção que privilegia as aulas ao vivo (2 votos) 
8,33% 

3. Todas as aulas ao vivo (2 votos) 
8,33% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 remotas propostas pelo meu curso. 

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

2. 5 (6 votos) 
25,00% 

3. 4 (4 votos) 
16,67% 

4. 3 (3 votos) 
12,50% 

5. 1 (discordo totalmente) (2 votos) 
8,33% 

6. 2 (1 votos) 
4,17% 

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

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 (tais como: portal do aluno, link webinar,...) permitiram executar 
o plano de ensino e, consequentemente, o projeto pedagógico do 
curso de graduação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (9 votos) 
37,50% 

2. 5 (6 votos) 
25,00% 

3. 4 (5 votos) 
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20,83% 

4. 3 (3 votos) 
12,50% 

5. 2 (1 votos) 
4,17% 

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

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

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - Em 
sua opinião, os mecanismos de comunicação da FDSM foram 
eficazes? 

1. Sim (22 votos) 
91,67% 

2. Não (2 votos) 
8,33% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 excepcionalidade do 
Covid 19, as informações dos canais de comunicação transitaram de 
forma fluída (transparente) entre a FDSM e a comunidade acadêmica. 

1. 4 (9 votos) 
37,50% 

2. 5 (6 votos) 
25,00% 

3. 6 ( concordo totalmente) (4 votos) 
16,67% 

4. 3 (3 votos) 
12,50% 

5. 2 (2 votos) 
8,33% 

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

7. não sei responder (0 votos) 
0,00% 
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Aspecto Pedagógico - Quantas horas por semana, no mínimo, você 
está estudando com o material disponibilizado pelos professores? 

1. Mais de 3 horas (8 votos) 
33,33% 

2. 1 hora (6 votos) 
25,00% 

3. 2 horas (5 votos) 
20,83% 

4. 3 horas (5 votos) 
20,83% 

Aspecto Pedagógico - Você tem alguma dificuldade em estudar de 
forma remota? 

1. Sim (23 votos) 
95,83% 

2. Não (1 votos) 
4,17% 

Aspecto Pedagógico - Se tem alguma dificuldade em estudar de forma 
remota, por quê? 

1. Desconcentra fácil (9 votos) 
37,50% 

2. Sente falta do contato pessoal com os colegas e docentes (5 votos) 
20,83% 

3. Dificuldade em conciliar o estudo remoto com atenção ou cuidado de criança(s) em casa (4 votos) 
16,67% 

4. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (3 votos) 
12,50% 

5. Dificuldade de manter a atenção na aula remota, em virtude da presença de outra (s) pessoa (s) no 
local do estudo (3 votos) 
12,50% 

6. Dificuldade em ler na tela do computador ou celular (0 votos) 
0,00% 

7. Dificuldade em lidar com o recurso tecnológico (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - Como você classifica, de uma forma geral (já 
que há avaliação específica para cada disciplina) o conteúdo das 
vídeo-aulas gravadas e os materiais que são disponibilizados pelo (a) 
professor (a) no portal do aluno? 

1. Satisfatórios (16 votos) 
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66,67% 

2. Parcialmente satisfatórios (5 votos) 
20,83% 

3. Muito satisfatórios (3 votos) 
12,50% 

4. Insatisfatórios (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - Sobre as aulas ao vivo ministradas pelo 
docente, de uma forma geral, qual o seu grau de satisfação: 

1. Satisfeito (14 votos) 
58,33% 

2. Parcialmente satisfeito (9 votos) 
37,50% 

3. Muito satisfeito (1 votos) 
4,17% 

4. Insatisfeito (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - 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: O calendário 
acadêmico, atualizado para o período de excepcionalidade – Covid 19, 
foi disponibilizado pela Coordenação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (10 votos) 
41,67% 

2. 5 (5 votos) 
20,83% 

3. 3 (4 votos) 
16,67% 

4. 4 (3 votos) 
12,50% 

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

6. 2 (1 votos) 
4,17% 

7. não sei responder (0 votos) 
0,00% 
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Aspecto Pedagógico - 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: Mesmo distante 
socialmente, tenho recebido da Coordenação de Curso, quando 
procuro, a atenção necessária. 

1. 6 ( concordo totalmente) (10 votos) 
41,67% 

2. 5 (6 votos) 
25,00% 

3. 4 (4 votos) 
16,67% 

4. 3 (3 votos) 
12,50% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

Atendimento - Entre os serviços abaixo, marque o (s) que você 
precisou acessar durante esse período de excepcionalidade – Covid 
19 (esta pergunta aceita apenas uma resposta. Se for mais de um 
serviço, selecionar a opção “vários” e escreva no campo aberto da 
próxima questão) 

1. Secretaria Acadêmica (7 votos) 
29,17% 

2. Apoio Financeiro (5 votos) 
20,83% 

3. Vários (escreva quais, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (4 votos) 
16,67% 

4. Suporte de Tecnologia da Informação (3 votos) 
12,50% 

5. Coordenação de Curso (2 votos) 
8,33% 

6. Ouvidoria (1 votos) 
4,17% 

7. Todos acima (1 votos) 
4,17% 
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8. Outros não relacionados aqui (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (1 
votos) 
4,17% 

9. Apoio Psicopedagógico (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. 5 (10 votos) 
41,67% 

2. 4 (6 votos) 
25,00% 

3. 6 (concordo totalmente) (4 votos) 
16,67% 

4. 3 (2 votos) 
8,33% 

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

6. 2 (1 votos) 
4,17% 

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. 5 (9 votos) 
37,50% 

2. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
37,50% 

3. 4 (3 votos) 
12,50% 

4. 3 (2 votos) 
8,33% 

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

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) (9 votos) 
37,50% 

2. 5 (6 votos) 
25,00% 

3. 4 (4 votos) 
16,67% 

4. 3 (2 votos) 
8,33% 

5. não sei responder (2 votos) 
8,33% 

6. 2 (1 votos) 
4,17% 

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

Biblioteca - Durante o período de excepcionalidade do Covid 19, o 
meu acesso ao acervo virtual da Biblioteca e periódicos 
disponibilizados pela FDSM aumentou: 

1. Não (15 votos) 
62,50% 

2. Sim (9 votos) 
37,50% 

Avaliações on-line - Tempo disponibilizado para a avaliação on-line: 

1. Foi suficiente (22 votos) 
91,67% 

2. Foi insuficiente (2 votos) 
8,33% 
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Avaliações on-line - De uma forma geral como você classifica a sua 
satisfação com a avaliação on-line? 

1. Muito satisfatória (9 votos) 
37,50% 

2. Regular (8 votos) 
33,33% 

3. Satisfatória (6 votos) 
25,00% 

4. Insatisfatória (1 votos) 
4,17% 

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

Aprendizagem virtual - De uma maneira geral, como você classifica a 
sua satisfação com a sua aprendizagem, por meio dos estudos de 
forma remota. 

1. Satisfatória (9 votos) 
37,50% 

2. Regular (9 votos) 
37,50% 

3. Insatisfatória (3 votos) 
12,50% 

4. Muito insatisfatória (2 votos) 
8,33% 

5. Muito satisfatória (1 votos) 
4,17% 
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6º período D 

Código: 3381 

Título da Enquete: Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da aprendizagem 

remota - 6º período D 

Data de Publicação: 01/10/2020 

Data de Expiração: 31/10/2020 

Respostas/Participantes: 24 / 80 

Perguntas da Enquete 

Sobre você - O momento da Pandemia COVID19 levou a todos nós, 
de forma repentina, a uma condição nunca antes vivenciada, 
precisando nos adaptarmos a várias situações como o isolamento 
social. Sobre a condição de isolamento: 

1. Estou com familiar/familiares. (21 votos) 
87,50% 

2. Encontro-me sozinho(a). (2 votos) 
8,33% 

3. Estou acompanhado (a), mas sem os familiares. (1 votos) 
4,17% 

4. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (0 votos) 
0,00% 

Sobre você - A rotina das famílias mudou completamente no mundo 
inteiro, em consequência da pandemia. Algumas passaram a conviver 
24 horas do dia com crianças e adolescentes. É o seu caso? 

1. Não (14 votos) 
58,33% 

2. Sim (10 votos) 
41,67% 

Sobre o local para o estudo remoto: 

1. Tenho um ambiente exclusivo para os estudos, onde consigo me isolar para realizar as atividades 
educacionais. (16 votos) 
66,67% 
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2. Revezo o estudo em vários locais da casa (por exemplo, quarto, cozinha, sala, área externa), com a 
presença ou não de outra (s) pessoa (s). (6 votos) 
25,00% 

3. Tenho um ambiente específico para os estudos, mas divido o local com outra (s) pessoa (s). (2 
votos) 
8,33% 

4. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (0 votos) 
0,00% 

Sobre os equipamentos abaixo, assinale qual você tem acesso para 
desenvolver suas atividades remotas. 

1. Notebook. (14 votos) 
58,33% 

2. Mais de um equipamento mencionado acima (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima 
questão, quais são). (6 votos) 
25,00% 

3. Celular (smartphone). (2 votos) 
8,33% 

4. Computador de mesa. (2 votos) 
8,33% 

5. Tablet. (0 votos) 
0,00% 

6. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (0 votos) 
0,00% 

Esse (s) equipamento (s) é/são: 

1. Próprio (s) , disponível (eis) para meu uso durante todo o tempo. (22 votos) 
91,67% 

2. Não é só para meu uso, compartilho com outros membros da família/amigos. (2 votos) 
8,33% 

3. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 disponibilizou ferramentas aos 
alunos que permitiram o acompanhamento dos conteúdos ofertados 
nas disciplinas, bem como a realização de avaliações no período de 
distanciamento social. Assim, a IE 

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

2. 5 (5 votos) 
20,83% 

3. 4 (2 votos) 
8,33% 

4. 3 (1 votos) 
4,17% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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) 
66,67% 

2. 5 (6 votos) 
25,00% 

3. 2 (1 votos) 
4,17% 

4. 4 (1 votos) 
4,17% 

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

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
Para o desenvolvimento das aulas remotas, qual formato você ainda 
prefere? 

1. Aulas ao vivo e aulas gravadas, na proporção atual (20 votos) 



Resultado Avaliação Infraestrutura Remota 
corpo discente graduação, corpo docente e técnico administrativo 

 
 
83,33% 

2. Aulas ao vivo e aulas gravadas, em proporção que privilegia as aulas ao vivo (3 votos) 
12,50% 

3. Todas as aulas ao vivo (1 votos) 
4,17% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 remotas propostas pelo meu curso. 

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

2. 5 (6 votos) 
25,00% 

3. 4 (1 votos) 
4,17% 

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% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 (tais como: portal do aluno, link webinar,...) permitiram executar 
o plano de ensino e, consequentemente, o projeto pedagógico do 
curso de graduação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (15 votos) 
62,50% 

2. 5 (6 votos) 
25,00% 

3. 4 (2 votos) 
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8,33% 

4. 3 (1 votos) 
4,17% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - Em 
sua opinião, os mecanismos de comunicação da FDSM foram 
eficazes? 

1. Sim (24 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 excepcionalidade do 
Covid 19, as informações dos canais de comunicação transitaram de 
forma fluída (transparente) entre a FDSM e a comunidade acadêmica. 

1. 6 ( concordo totalmente) (14 votos) 
58,33% 

2. 5 (7 votos) 
29,17% 

3. 4 (2 votos) 
8,33% 

4. 2 (1 votos) 
4,17% 

5. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

7. não sei responder (0 votos) 
0,00% 
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Aspecto Pedagógico - Quantas horas por semana, no mínimo, você 
está estudando com o material disponibilizado pelos professores? 

1. Mais de 3 horas (12 votos) 
50,00% 

2. 2 horas (6 votos) 
25,00% 

3. 1 hora (5 votos) 
20,83% 

4. 3 horas (1 votos) 
4,17% 

Aspecto Pedagógico - Você tem alguma dificuldade em estudar de 
forma remota? 

1. Sim (15 votos) 
62,50% 

2. Não (9 votos) 
37,50% 

Aspecto Pedagógico - Se tem alguma dificuldade em estudar de forma 
remota, por quê? 

1. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (7 votos) 
29,17% 

2. Desconcentra fácil (5 votos) 
20,83% 

3. Sente falta do contato pessoal com os colegas e docentes (4 votos) 
16,67% 

4. Dificuldade em conciliar o estudo remoto com atenção ou cuidado de criança(s) em casa (3 votos) 
12,50% 

5. Dificuldade de manter a atenção na aula remota, em virtude da presença de outra (s) pessoa (s) no 
local do estudo (2 votos) 
8,33% 

6. Dificuldade em ler na tela do computador ou celular (2 votos) 
8,33% 

7. Dificuldade em lidar com o recurso tecnológico (1 votos) 
4,17% 

Aspecto Pedagógico - Como você classifica, de uma forma geral (já 
que há avaliação específica para cada disciplina) o conteúdo das 
vídeo-aulas gravadas e os materiais que são disponibilizados pelo (a) 
professor (a) no portal do aluno? 

1. Muito satisfatórios (12 votos) 
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50,00% 

2. Satisfatórios (11 votos) 
45,83% 

3. Insatisfatórios (1 votos) 
4,17% 

4. Parcialmente satisfatórios (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - Sobre as aulas ao vivo ministradas pelo 
docente, de uma forma geral, qual o seu grau de satisfação: 

1. Muito satisfeito (13 votos) 
54,17% 

2. Satisfeito (10 votos) 
41,67% 

3. Insatisfeito (1 votos) 
4,17% 

4. Parcialmente satisfeito (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - 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: O calendário 
acadêmico, atualizado para o período de excepcionalidade – Covid 19, 
foi disponibilizado pela Coordenação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (14 votos) 
58,33% 

2. 5 (5 votos) 
20,83% 

3. 4 (4 votos) 
16,67% 

4. não sei responder (1 votos) 
4,17% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 
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Aspecto Pedagógico - 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: Mesmo distante 
socialmente, tenho recebido da Coordenação de Curso, quando 
procuro, a atenção necessária. 

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

2. 5 (5 votos) 
20,83% 

3. 4 (1 votos) 
4,17% 

4. não sei responder (1 votos) 
4,17% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

Atendimento - Entre os serviços abaixo, marque o (s) que você 
precisou acessar durante esse período de excepcionalidade – Covid 
19 (esta pergunta aceita apenas uma resposta. Se for mais de um 
serviço, selecionar a opção “vários” e escreva no campo aberto da 
próxima questão) 

1. Secretaria Acadêmica (6 votos) 
25,00% 

2. Vários (escreva quais, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (6 votos) 
25,00% 

3. Apoio Financeiro (5 votos) 
20,83% 

4. Coordenação de Curso (3 votos) 
12,50% 

5. Todos acima (2 votos) 
8,33% 

6. Ouvidoria (1 votos) 
4,17% 

7. Suporte de Tecnologia da Informação (1 votos) 
4,17% 
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8. Outros não relacionados aqui (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (0 
votos) 
0,00% 

9. Apoio Psicopedagógico (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) (10 votos) 
41,67% 

2. 5 (7 votos) 
29,17% 

3. 4 (3 votos) 
12,50% 

4. não sei responder (2 votos) 
8,33% 

5. 2 (1 votos) 
4,17% 

6. 3 (1 votos) 
4,17% 

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: A instituição conta 
com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em 
acervos virtuais 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
54,17% 

2. 5 (7 votos) 
29,17% 

3. 4 (2 votos) 
8,33% 

4. não sei responder (2 votos) 
8,33% 

5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
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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) (12 votos) 
50,00% 

2. 5 (6 votos) 
25,00% 

3. 4 (4 votos) 
16,67% 

4. 2 (1 votos) 
4,17% 

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

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

Biblioteca - Durante o período de excepcionalidade do Covid 19, o 
meu acesso ao acervo virtual da Biblioteca e periódicos 
disponibilizados pela FDSM aumentou: 

1. Sim (13 votos) 
54,17% 

2. Não (11 votos) 
45,83% 

Avaliações on-line - Tempo disponibilizado para a avaliação on-line: 

1. Foi suficiente (24 votos) 
100,00% 

2. Foi insuficiente (0 votos) 
0,00% 
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Avaliações on-line - De uma forma geral como você classifica a sua 
satisfação com a avaliação on-line? 

1. Satisfatória (11 votos) 
45,83% 

2. Muito satisfatória (10 votos) 
41,67% 

3. Regular (3 votos) 
12,50% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

Aprendizagem virtual - De uma maneira geral, como você classifica a 
sua satisfação com a sua aprendizagem, por meio dos estudos de 
forma remota. 

1. Satisfatória (10 votos) 
41,67% 

2. Regular (7 votos) 
29,17% 

3. Insatisfatória (4 votos) 
16,67% 

4. Muito satisfatória (3 votos) 
12,50% 

5. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 
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8º período A 

Código: 3382 

Título da Enquete: Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da aprendizagem 

remota - 8º período A 

Data de Publicação: 01/10/2020 

Data de Expiração: 31/10/2020 

Respostas/Participantes: 35 / 87 

Perguntas da Enquete 

Sobre você - O momento da Pandemia COVID19 levou a todos nós, 
de forma repentina, a uma condição nunca antes vivenciada, 
precisando nos adaptarmos a várias situações como o isolamento 
social. Sobre a condição de isolamento: 

1. Estou com familiar/familiares. (32 votos) 
91,43% 

2. Encontro-me sozinho(a). (2 votos) 
5,71% 

3. Estou acompanhado (a), mas sem os familiares. (1 votos) 
2,86% 

4. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (0 votos) 
0,00% 

Sobre você - A rotina das famílias mudou completamente no mundo 
inteiro, em consequência da pandemia. Algumas passaram a conviver 
24 horas do dia com crianças e adolescentes. É o seu caso? 

1. Não (20 votos) 
57,14% 

2. Sim (15 votos) 
42,86% 

Sobre o local para o estudo remoto: 

1. Tenho um ambiente exclusivo para os estudos, onde consigo me isolar para realizar as atividades 
educacionais. (13 votos) 
37,14% 
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2. Revezo o estudo em vários locais da casa (por exemplo, quarto, cozinha, sala, área externa), com a 
presença ou não de outra (s) pessoa (s). (13 votos) 
37,14% 

3. Tenho um ambiente específico para os estudos, mas divido o local com outra (s) pessoa (s). (9 
votos) 
25,71% 

4. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (0 votos) 
0,00% 

Sobre os equipamentos abaixo, assinale qual você tem acesso para 
desenvolver suas atividades remotas. 

1. Notebook. (21 votos) 
60,00% 

2. Mais de um equipamento mencionado acima (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima 
questão, quais são). (7 votos) 
20,00% 

3. Celular (smartphone). (4 votos) 
11,43% 

4. Computador de mesa. (3 votos) 
8,57% 

5. Tablet. (0 votos) 
0,00% 

6. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (0 votos) 
0,00% 

Esse (s) equipamento (s) é/são: 

1. Próprio (s) , disponível (eis) para meu uso durante todo o tempo. (28 votos) 
80,00% 

2. Não é só para meu uso, compartilho com outros membros da família/amigos. (7 votos) 
20,00% 

3. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 disponibilizou ferramentas aos 
alunos que permitiram o acompanhamento dos conteúdos ofertados 
nas disciplinas, bem como a realização de avaliações no período de 
distanciamento social. Assim, a IE 

1. 6 ( concordo totalmente) (17 votos) 
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48,57% 

2. 5 (10 votos) 
28,57% 

3. 4 (4 votos) 
11,43% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,86% 

5. 2 (1 votos) 
2,86% 

6. 3 (1 votos) 
2,86% 

7. não sei responder (1 votos) 
2,86% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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) 
60,00% 

2. 5 (8 votos) 
22,86% 

3. 4 (3 votos) 
8,57% 

4. 3 (2 votos) 
5,71% 

5. 2 (1 votos) 
2,86% 

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

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

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
Para o desenvolvimento das aulas remotas, qual formato você ainda 
prefere? 

1. Aulas ao vivo e aulas gravadas, na proporção atual (29 votos) 
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82,86% 

2. Aulas ao vivo e aulas gravadas, em proporção que privilegia as aulas ao vivo (4 votos) 
11,43% 

3. Todas as aulas ao vivo (2 votos) 
5,71% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 remotas propostas pelo meu curso. 

1. 6 ( concordo totalmente) (21 votos) 
60,00% 

2. 5 (6 votos) 
17,14% 

3. 4 (4 votos) 
11,43% 

4. 3 (2 votos) 
5,71% 

5. 2 (1 votos) 
2,86% 

6. não sei responder (1 votos) 
2,86% 

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

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 (tais como: portal do aluno, link webinar,...) permitiram executar 
o plano de ensino e, consequentemente, o projeto pedagógico do 
curso de graduação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (21 votos) 
60,00% 

2. 5 (7 votos) 
20,00% 

3. 4 (4 votos) 
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11,43% 

4. 3 (2 votos) 
5,71% 

5. 2 (1 votos) 
2,86% 

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

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

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - Em 
sua opinião, os mecanismos de comunicação da FDSM foram 
eficazes? 

1. Sim (34 votos) 
97,14% 

2. Não (1 votos) 
2,86% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 excepcionalidade do 
Covid 19, as informações dos canais de comunicação transitaram de 
forma fluída (transparente) entre a FDSM e a comunidade acadêmica. 

1. 6 ( concordo totalmente) (21 votos) 
60,00% 

2. 4 (6 votos) 
17,14% 

3. 5 (5 votos) 
14,29% 

4. 2 (2 votos) 
5,71% 

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,86% 

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

7. 3 (0 votos) 
0,00% 
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Aspecto Pedagógico - Quantas horas por semana, no mínimo, você 
está estudando com o material disponibilizado pelos professores? 

1. 3 horas (13 votos) 
37,14% 

2. Mais de 3 horas (10 votos) 
28,57% 

3. 1 hora (6 votos) 
17,14% 

4. 2 horas (6 votos) 
17,14% 

Aspecto Pedagógico - Você tem alguma dificuldade em estudar de 
forma remota? 

1. Sim (22 votos) 
62,86% 

2. Não (13 votos) 
37,14% 

Aspecto Pedagógico - Se tem alguma dificuldade em estudar de forma 
remota, por quê? 

1. Desconcentra fácil (13 votos) 
37,14% 

2. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (9 votos) 
25,71% 

3. Dificuldade de manter a atenção na aula remota, em virtude da presença de outra (s) pessoa (s) no 
local do estudo (7 votos) 
20,00% 

4. Sente falta do contato pessoal com os colegas e docentes (3 votos) 
8,57% 

5. Dificuldade em ler na tela do computador ou celular (2 votos) 
5,71% 

6. Dificuldade em conciliar o estudo remoto com atenção ou cuidado de criança(s) em casa (1 votos) 
2,86% 

7. Dificuldade em lidar com o recurso tecnológico (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - Como você classifica, de uma forma geral (já 
que há avaliação específica para cada disciplina) o conteúdo das 
vídeo-aulas gravadas e os materiais que são disponibilizados pelo (a) 
professor (a) no portal do aluno? 

1. Muito satisfatórios (17 votos) 
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48,57% 

2. Satisfatórios (11 votos) 
31,43% 

3. Parcialmente satisfatórios (6 votos) 
17,14% 

4. Insatisfatórios (1 votos) 
2,86% 

Aspecto Pedagógico - Sobre as aulas ao vivo ministradas pelo 
docente, de uma forma geral, qual o seu grau de satisfação: 

1. Satisfeito (16 votos) 
45,71% 

2. Muito satisfeito (13 votos) 
37,14% 

3. Parcialmente satisfeito (5 votos) 
14,29% 

4. Insatisfeito (1 votos) 
2,86% 

Aspecto Pedagógico - 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: O calendário 
acadêmico, atualizado para o período de excepcionalidade – Covid 19, 
foi disponibilizado pela Coordenação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (24 votos) 
68,57% 

2. 5 (6 votos) 
17,14% 

3. não sei responder (1 votos) 
2,86% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,86% 

5. 2 (1 votos) 
2,86% 

6. 3 (1 votos) 
2,86% 

7. 4 (1 votos) 
2,86% 



Resultado Avaliação Infraestrutura Remota 
corpo discente graduação, corpo docente e técnico administrativo 

 
 

Aspecto Pedagógico - 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: Mesmo distante 
socialmente, tenho recebido da Coordenação de Curso, quando 
procuro, a atenção necessária. 

1. 6 ( concordo totalmente) (20 votos) 
57,14% 

2. 5 (10 votos) 
28,57% 

3. 4 (2 votos) 
5,71% 

4. 3 (1 votos) 
2,86% 

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,86% 

6. não sei responder (1 votos) 
2,86% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Atendimento - Entre os serviços abaixo, marque o (s) que você 
precisou acessar durante esse período de excepcionalidade – Covid 
19 (esta pergunta aceita apenas uma resposta. Se for mais de um 
serviço, selecionar a opção “vários” e escreva no campo aberto da 
próxima questão) 

1. Apoio Financeiro (15 votos) 
42,86% 

2. Secretaria Acadêmica (6 votos) 
17,14% 

3. Coordenação de Curso (5 votos) 
14,29% 

4. Vários (escreva quais, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (4 votos) 
11,43% 

5. Outros não relacionados aqui (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (2 
votos) 
5,71% 

6. Suporte de Tecnologia da Informação (2 votos) 
5,71% 

7. Todos acima (1 votos) 
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2,86% 

8. Ouvidoria (0 votos) 
0,00% 

9. Apoio Psicopedagógico (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) 
40,00% 

2. 5 (11 votos) 
31,43% 

3. 4 (6 votos) 
17,14% 

4. 3 (2 votos) 
5,71% 

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,86% 

6. não sei responder (1 votos) 
2,86% 

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) (19 votos) 
54,29% 

2. 5 (6 votos) 
17,14% 

3. 4 (5 votos) 
14,29% 

4. 3 (3 votos) 
8,57% 
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5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,86% 

6. 2 (1 votos) 
2,86% 

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) (17 votos) 
48,57% 

2. 5 (9 votos) 
25,71% 

3. 4 (4 votos) 
11,43% 

4. 3 (3 votos) 
8,57% 

5. 2 (1 votos) 
2,86% 

6. não sei responder (1 votos) 
2,86% 

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

Biblioteca - Durante o período de excepcionalidade do Covid 19, o 
meu acesso ao acervo virtual da Biblioteca e periódicos 
disponibilizados pela FDSM aumentou: 

1. Não (18 votos) 
51,43% 

2. Sim (17 votos) 
48,57% 

Avaliações on-line - Tempo disponibilizado para a avaliação on-line: 

1. Foi suficiente (33 votos) 
94,29% 

2. Foi insuficiente (2 votos) 
5,71% 
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Avaliações on-line - De uma forma geral como você classifica a sua 
satisfação com a avaliação on-line? 

1. Muito satisfatória (17 votos) 
48,57% 

2. Satisfatória (9 votos) 
25,71% 

3. Regular (4 votos) 
11,43% 

4. Insatisfatória (3 votos) 
8,57% 

5. Muito insatisfatória (2 votos) 
5,71% 

Aprendizagem virtual - De uma maneira geral, como você classifica a 
sua satisfação com a sua aprendizagem, por meio dos estudos de 
forma remota. 

1. Muito satisfatória (11 votos) 
31,43% 

2. Satisfatória (9 votos) 
25,71% 

3. Regular (8 votos) 
22,86% 

4. Insatisfatória (5 votos) 
14,29% 

5. Muito insatisfatória (2 votos) 
5,71% 
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8º período B 
 

Código: 3383 

Título da Enquete: Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da aprendizagem 

remota - 8º período B 

Data de Publicação: 01/10/2020 

Data de Expiração: 31/10/2020 

Respostas/Participantes: 24 / 76 

Perguntas da Enquete 

Sobre você - O momento da Pandemia COVID19 levou a todos nós, 
de forma repentina, a uma condição nunca antes vivenciada, 
precisando nos adaptarmos a várias situações como o isolamento 
social. Sobre a condição de isolamento: 

1. Estou com familiar/familiares. (22 votos) 
91,67% 

2. Encontro-me sozinho(a). (2 votos) 
8,33% 

3. Estou acompanhado (a), mas sem os familiares. (0 votos) 
0,00% 

4. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (0 votos) 
0,00% 

Sobre você - A rotina das famílias mudou completamente no mundo 
inteiro, em consequência da pandemia. Algumas passaram a conviver 
24 horas do dia com crianças e adolescentes. É o seu caso? 

1. Não (16 votos) 
66,67% 

2. Sim (8 votos) 
33,33% 

Sobre o local para o estudo remoto: 

1. Revezo o estudo em vários locais da casa (por exemplo, quarto, cozinha, sala, área externa), com a 
presença ou não de outra (s) pessoa (s). (9 votos) 
37,50% 
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2. Tenho um ambiente exclusivo para os estudos, onde consigo me isolar para realizar as atividades 
educacionais. (7 votos) 
29,17% 

3. Tenho um ambiente específico para os estudos, mas divido o local com outra (s) pessoa (s). (6 
votos) 
25,00% 

4. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (2 votos) 
8,33% 

Sobre os equipamentos abaixo, assinale qual você tem acesso para 
desenvolver suas atividades remotas. 

1. Notebook. (17 votos) 
70,83% 

2. Mais de um equipamento mencionado acima (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima 
questão, quais são). (4 votos) 
16,67% 

3. Celular (smartphone). (2 votos) 
8,33% 

4. Computador de mesa. (1 votos) 
4,17% 

5. Tablet. (0 votos) 
0,00% 

6. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (0 votos) 
0,00% 

Esse (s) equipamento (s) é/são: 

1. Próprio (s) , disponível (eis) para meu uso durante todo o tempo. (18 votos) 
75,00% 

2. Não é só para meu uso, compartilho com outros membros da família/amigos. (6 votos) 
25,00% 

3. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 disponibilizou ferramentas aos 
alunos que permitiram o acompanhamento dos conteúdos ofertados 
nas disciplinas, bem como a realização de avaliações no período de 
distanciamento social. Assim, a IE 

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

2. 5 (5 votos) 
20,83% 

3. 4 (2 votos) 
8,33% 

4. 2 (1 votos) 
4,17% 

5. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

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

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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) 
62,50% 

2. 5 (7 votos) 
29,17% 

3. 2 (1 votos) 
4,17% 

4. 4 (1 votos) 
4,17% 

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

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
Para o desenvolvimento das aulas remotas, qual formato você ainda 
prefere? 

1. Aulas ao vivo e aulas gravadas, na proporção atual (22 votos) 
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91,67% 

2. Aulas ao vivo e aulas gravadas, em proporção que privilegia as aulas ao vivo (1 votos) 
4,17% 

3. Todas as aulas ao vivo (1 votos) 
4,17% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 remotas propostas pelo meu curso. 

1. 6 ( concordo totalmente) (13 votos) 
54,17% 

2. 5 (6 votos) 
25,00% 

3. 4 (3 votos) 
12,50% 

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% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 (tais como: portal do aluno, link webinar,...) permitiram executar 
o plano de ensino e, consequentemente, o projeto pedagógico do 
curso de graduação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (13 votos) 
54,17% 

2. 5 (8 votos) 
33,33% 

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

4. 4 (1 votos) 
4,17% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - Em 
sua opinião, os mecanismos de comunicação da FDSM foram 
eficazes? 

1. Sim (24 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 excepcionalidade do 
Covid 19, as informações dos canais de comunicação transitaram de 
forma fluída (transparente) entre a FDSM e a comunidade acadêmica. 

1. 6 ( concordo totalmente) (12 votos) 
50,00% 

2. 5 (7 votos) 
29,17% 

3. 4 (5 votos) 
20,83% 

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% 
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Aspecto Pedagógico - Quantas horas por semana, no mínimo, você 
está estudando com o material disponibilizado pelos professores? 

1. Mais de 3 horas (9 votos) 
37,50% 

2. 3 horas (7 votos) 
29,17% 

3. 1 hora (4 votos) 
16,67% 

4. 2 horas (4 votos) 
16,67% 

Aspecto Pedagógico - Você tem alguma dificuldade em estudar de 
forma remota? 

1. Sim (18 votos) 
75,00% 

2. Não (6 votos) 
25,00% 

Aspecto Pedagógico - Se tem alguma dificuldade em estudar de forma 
remota, por quê? 

1. Desconcentra fácil (7 votos) 
29,17% 

2. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (6 votos) 
25,00% 

3. Sente falta do contato pessoal com os colegas e docentes (4 votos) 
16,67% 

4. Dificuldade de manter a atenção na aula remota, em virtude da presença de outra (s) pessoa (s) no 
local do estudo (3 votos) 
12,50% 

5. Dificuldade em conciliar o estudo remoto com atenção ou cuidado de criança(s) em casa (3 votos) 
12,50% 

6. Dificuldade em ler na tela do computador ou celular (1 votos) 
4,17% 

7. Dificuldade em lidar com o recurso tecnológico (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - Como você classifica, de uma forma geral (já 
que há avaliação específica para cada disciplina) o conteúdo das 
vídeo-aulas gravadas e os materiais que são disponibilizados pelo (a) 
professor (a) no portal do aluno? 

1. Satisfatórios (15 votos) 
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62,50% 

2. Muito satisfatórios (5 votos) 
20,83% 

3. Parcialmente satisfatórios (4 votos) 
16,67% 

4. Insatisfatórios (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - Sobre as aulas ao vivo ministradas pelo 
docente, de uma forma geral, qual o seu grau de satisfação: 

1. Satisfeito (14 votos) 
58,33% 

2. Muito satisfeito (6 votos) 
25,00% 

3. Parcialmente satisfeito (4 votos) 
16,67% 

4. Insatisfeito (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - 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: O calendário 
acadêmico, atualizado para o período de excepcionalidade – Covid 19, 
foi disponibilizado pela Coordenação. 

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

2. 5 (4 votos) 
16,67% 

3. 4 (2 votos) 
8,33% 

4. não sei responder (2 votos) 
8,33% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 
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Aspecto Pedagógico - 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: Mesmo distante 
socialmente, tenho recebido da Coordenação de Curso, quando 
procuro, a atenção necessária. 

1. 6 ( concordo totalmente) (14 votos) 
58,33% 

2. 5 (5 votos) 
20,83% 

3. não sei responder (3 votos) 
12,50% 

4. 4 (2 votos) 
8,33% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

Atendimento - Entre os serviços abaixo, marque o (s) que você 
precisou acessar durante esse período de excepcionalidade – Covid 
19 (esta pergunta aceita apenas uma resposta. Se for mais de um 
serviço, selecionar a opção “vários” e escreva no campo aberto da 
próxima questão) 

1. Coordenação de Curso (5 votos) 
20,83% 

2. Apoio Financeiro (4 votos) 
16,67% 

3. Secretaria Acadêmica (3 votos) 
12,50% 

4. Suporte de Tecnologia da Informação (3 votos) 
12,50% 

5. Todos acima (3 votos) 
12,50% 

6. Vários (escreva quais, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (3 votos) 
12,50% 

7. Outros não relacionados aqui (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (3 
votos) 
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12,50% 

8. Apoio Psicopedagógico (0 votos) 
0,00% 

9. Ouvidoria (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) (11 votos) 
45,83% 

2. 4 (5 votos) 
20,83% 

3. 5 (5 votos) 
20,83% 

4. não sei responder (2 votos) 
8,33% 

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: A instituição conta 
com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em 
acervos virtuais 

1. 6 (concordo totalmente) (14 votos) 
58,33% 

2. 5 (7 votos) 
29,17% 

3. 4 (1 votos) 
4,17% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,17% 
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5. não sei responder (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) (13 votos) 
54,17% 

2. 5 (7 votos) 
29,17% 

3. 4 (2 votos) 
8,33% 

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% 

Biblioteca - Durante o período de excepcionalidade do Covid 19, o 
meu acesso ao acervo virtual da Biblioteca e periódicos 
disponibilizados pela FDSM aumentou: 

1. Não (15 votos) 
62,50% 

2. Sim (9 votos) 
37,50% 

Avaliações on-line - Tempo disponibilizado para a avaliação on-line: 

1. Foi suficiente (24 votos) 
100,00% 

2. Foi insuficiente (0 votos) 
0,00% 
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Avaliações on-line - De uma forma geral como você classifica a sua 
satisfação com a avaliação on-line? 

1. Satisfatória (12 votos) 
50,00% 

2. Muito satisfatória (8 votos) 
33,33% 

3. Insatisfatória (2 votos) 
8,33% 

4. Muito insatisfatória (1 votos) 
4,17% 

5. Regular (1 votos) 
4,17% 

Aprendizagem virtual - De uma maneira geral, como você classifica a 
sua satisfação com a sua aprendizagem, por meio dos estudos de 
forma remota. 

1. Satisfatória (16 votos) 
66,67% 

2. Muito insatisfatória (3 votos) 
12,50% 

3. Regular (2 votos) 
8,33% 

4. Insatisfatória (2 votos) 
8,33% 

5. Muito satisfatória (1 votos) 
4,17% 
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8º período D 

Código: 3384 

Título da Enquete: Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da aprendizagem 

remota - 8º período D 

Data de Publicação: 01/10/2020 

Data de Expiração: 31/10/2020 

Respostas/Participantes: 34 / 84 

Perguntas da Enquete 

Sobre você - O momento da Pandemia COVID19 levou a todos nós, 
de forma repentina, a uma condição nunca antes vivenciada, 
precisando nos adaptarmos a várias situações como o isolamento 
social. Sobre a condição de isolamento: 

1. Estou com familiar/familiares. (28 votos) 
82,35% 

2. Encontro-me sozinho(a). (4 votos) 
11,76% 

3. Estou acompanhado (a), mas sem os familiares. (2 votos) 
5,88% 

4. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (0 votos) 
0,00% 

Sobre você - A rotina das famílias mudou completamente no mundo 
inteiro, em consequência da pandemia. Algumas passaram a conviver 
24 horas do dia com crianças e adolescentes. É o seu caso? 

1. Não (22 votos) 
64,71% 

2. Sim (12 votos) 
35,29% 

Sobre o local para o estudo remoto: 

1. Tenho um ambiente exclusivo para os estudos, onde consigo me isolar para realizar as atividades 
educacionais. (21 votos) 
61,76% 
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2. Revezo o estudo em vários locais da casa (por exemplo, quarto, cozinha, sala, área externa), com a 
presença ou não de outra (s) pessoa (s). (10 votos) 
29,41% 

3. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (2 votos) 
5,88% 

4. Tenho um ambiente específico para os estudos, mas divido o local com outra (s) pessoa (s). (1 
votos) 
2,94% 

Sobre os equipamentos abaixo, assinale qual você tem acesso para 
desenvolver suas atividades remotas. 

1. Notebook. (21 votos) 
61,76% 

2. Mais de um equipamento mencionado acima (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima 
questão, quais são). (8 votos) 
23,53% 

3. Celular (smartphone). (3 votos) 
8,82% 

4. Computador de mesa. (2 votos) 
5,88% 

5. Tablet. (0 votos) 
0,00% 

6. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (0 votos) 
0,00% 

Esse (s) equipamento (s) é/são: 

1. Próprio (s) , disponível (eis) para meu uso durante todo o tempo. (32 votos) 
94,12% 

2. Não é só para meu uso, compartilho com outros membros da família/amigos. (2 votos) 
5,88% 

3. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 disponibilizou ferramentas aos 
alunos que permitiram o acompanhamento dos conteúdos ofertados 
nas disciplinas, bem como a realização de avaliações no período de 
distanciamento social. Assim, a IE 

1. 6 ( concordo totalmente) (22 votos) 
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64,71% 

2. 4 (5 votos) 
14,71% 

3. 5 (4 votos) 
11,76% 

4. 3 (3 votos) 
8,82% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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) 
61,76% 

2. 5 (7 votos) 
20,59% 

3. 4 (6 votos) 
17,65% 

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% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
Para o desenvolvimento das aulas remotas, qual formato você ainda 
prefere? 

1. Aulas ao vivo e aulas gravadas, na proporção atual (28 votos) 
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82,35% 

2. Aulas ao vivo e aulas gravadas, em proporção que privilegia as aulas ao vivo (5 votos) 
14,71% 

3. Todas as aulas ao vivo (1 votos) 
2,94% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 remotas propostas pelo meu curso. 

1. 6 ( concordo totalmente) (22 votos) 
64,71% 

2. 4 (5 votos) 
14,71% 

3. 5 (4 votos) 
11,76% 

4. 3 (2 votos) 
5,88% 

5. não sei responder (1 votos) 
2,94% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 (tais como: portal do aluno, link webinar,...) permitiram executar 
o plano de ensino e, consequentemente, o projeto pedagógico do 
curso de graduação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (20 votos) 
58,82% 

2. 5 (8 votos) 
23,53% 

3. 4 (5 votos) 
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14,71% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,94% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - Em 
sua opinião, os mecanismos de comunicação da FDSM foram 
eficazes? 

1. Sim (33 votos) 
97,06% 

2. Não (1 votos) 
2,94% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 excepcionalidade do 
Covid 19, as informações dos canais de comunicação transitaram de 
forma fluída (transparente) entre a FDSM e a comunidade acadêmica. 

1. 6 ( concordo totalmente) (19 votos) 
55,88% 

2. 4 (7 votos) 
20,59% 

3. 5 (6 votos) 
17,65% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,94% 

5. 3 (1 votos) 
2,94% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 



Resultado Avaliação Infraestrutura Remota 
corpo discente graduação, corpo docente e técnico administrativo 

 
 

Aspecto Pedagógico - Quantas horas por semana, no mínimo, você 
está estudando com o material disponibilizado pelos professores? 

1. Mais de 3 horas (24 votos) 
70,59% 

2. 3 horas (5 votos) 
14,71% 

3. 2 horas (3 votos) 
8,82% 

4. 1 hora (2 votos) 
5,88% 

Aspecto Pedagógico - Você tem alguma dificuldade em estudar de 
forma remota? 

1. Não (21 votos) 
61,76% 

2. Sim (13 votos) 
38,24% 

Aspecto Pedagógico - Se tem alguma dificuldade em estudar de forma 
remota, por quê? 

1. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (13 votos) 
38,24% 

2. Desconcentra fácil (11 votos) 
32,35% 

3. Sente falta do contato pessoal com os colegas e docentes (4 votos) 
11,76% 

4. Dificuldade em conciliar o estudo remoto com atenção ou cuidado de criança(s) em casa (3 votos) 
8,82% 

5. Dificuldade de manter a atenção na aula remota, em virtude da presença de outra (s) pessoa (s) no 
local do estudo (2 votos) 
5,88% 

6. Dificuldade em ler na tela do computador ou celular (1 votos) 
2,94% 

7. Dificuldade em lidar com o recurso tecnológico (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - Como você classifica, de uma forma geral (já 
que há avaliação específica para cada disciplina) o conteúdo das 
vídeo-aulas gravadas e os materiais que são disponibilizados pelo (a) 
professor (a) no portal do aluno? 

1. Satisfatórios (17 votos) 
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50,00% 

2. Muito satisfatórios (14 votos) 
41,18% 

3. Parcialmente satisfatórios (3 votos) 
8,82% 

4. Insatisfatórios (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - Sobre as aulas ao vivo ministradas pelo 
docente, de uma forma geral, qual o seu grau de satisfação: 

1. Satisfeito (16 votos) 
47,06% 

2. Muito satisfeito (13 votos) 
38,24% 

3. Parcialmente satisfeito (5 votos) 
14,71% 

4. Insatisfeito (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - 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: O calendário 
acadêmico, atualizado para o período de excepcionalidade – Covid 19, 
foi disponibilizado pela Coordenação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (23 votos) 
67,65% 

2. 5 (7 votos) 
20,59% 

3. 4 (4 votos) 
11,76% 

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% 
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Aspecto Pedagógico - 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: Mesmo distante 
socialmente, tenho recebido da Coordenação de Curso, quando 
procuro, a atenção necessária. 

1. 6 ( concordo totalmente) (25 votos) 
73,53% 

2. 5 (5 votos) 
14,71% 

3. 4 (4 votos) 
11,76% 

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% 

Atendimento - Entre os serviços abaixo, marque o (s) que você 
precisou acessar durante esse período de excepcionalidade – Covid 
19 (esta pergunta aceita apenas uma resposta. Se for mais de um 
serviço, selecionar a opção “vários” e escreva no campo aberto da 
próxima questão) 

1. Coordenação de Curso (9 votos) 
26,47% 

2. Vários (escreva quais, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (7 votos) 
20,59% 

3. Todos acima (6 votos) 
17,65% 

4. Secretaria Acadêmica (5 votos) 
14,71% 

5. Apoio Financeiro (5 votos) 
14,71% 

6. Suporte de Tecnologia da Informação (2 votos) 
5,88% 

7. Outros não relacionados aqui (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (0 
votos) 
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0,00% 

8. Apoio Psicopedagógico (0 votos) 
0,00% 

9. Ouvidoria (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) (15 votos) 
44,12% 

2. 5 (9 votos) 
26,47% 

3. 4 (7 votos) 
20,59% 

4. 3 (1 votos) 
2,94% 

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,94% 

6. não sei responder (1 votos) 
2,94% 

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) (17 votos) 
50,00% 

2. 4 (8 votos) 
23,53% 

3. 5 (8 votos) 
23,53% 

4. não sei responder (1 votos) 
2,94% 
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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) (17 votos) 
50,00% 

2. 5 (7 votos) 
20,59% 

3. 4 (5 votos) 
14,71% 

4. não sei responder (3 votos) 
8,82% 

5. 2 (1 votos) 
2,94% 

6. 3 (1 votos) 
2,94% 

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

Biblioteca - Durante o período de excepcionalidade do Covid 19, o 
meu acesso ao acervo virtual da Biblioteca e periódicos 
disponibilizados pela FDSM aumentou: 

1. Sim (20 votos) 
58,82% 

2. Não (14 votos) 
41,18% 

Avaliações on-line - Tempo disponibilizado para a avaliação on-line: 

1. Foi suficiente (33 votos) 
97,06% 

2. Foi insuficiente (1 votos) 
2,94% 
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Avaliações on-line - De uma forma geral como você classifica a sua 
satisfação com a avaliação on-line? 

1. Satisfatória (17 votos) 
50,00% 

2. Muito satisfatória (14 votos) 
41,18% 

3. Regular (3 votos) 
8,82% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

Aprendizagem virtual - De uma maneira geral, como você classifica a 
sua satisfação com a sua aprendizagem, por meio dos estudos de 
forma remota. 

1. Satisfatória (14 votos) 
41,18% 

2. Muito satisfatória (10 votos) 
29,41% 

3. Regular (7 votos) 
20,59% 

4. Insatisfatória (2 votos) 
5,88% 

5. Muito insatisfatória (1 votos) 
2,94% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultado Avaliação Infraestrutura Remota 
corpo discente graduação, corpo docente e técnico administrativo 

 
 

10º período A 

Código: 3385 

Título da Enquete: Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da aprendizagem 

remota - 10º período A 

Data de Publicação: 01/10/2020 

Data de Expiração: 31/10/2020 

Respostas/Participantes: 29 / 64 

Perguntas da Enquete 

Sobre você - O momento da Pandemia COVID19 levou a todos nós, 
de forma repentina, a uma condição nunca antes vivenciada, 
precisando nos adaptarmos a várias situações como o isolamento 
social. Sobre a condição de isolamento: 

1. Estou com familiar/familiares. (26 votos) 
89,66% 

2. Encontro-me sozinho(a). (2 votos) 
6,90% 

3. Estou acompanhado (a), mas sem os familiares. (1 votos) 
3,45% 

4. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (0 votos) 
0,00% 

Sobre você - A rotina das famílias mudou completamente no mundo 
inteiro, em consequência da pandemia. Algumas passaram a conviver 
24 horas do dia com crianças e adolescentes. É o seu caso? 

1. Não (17 votos) 
58,62% 

2. Sim (12 votos) 
41,38% 

Sobre o local para o estudo remoto: 

1. Tenho um ambiente exclusivo para os estudos, onde consigo me isolar para realizar as atividades 
educacionais. (19 votos) 
65,52% 
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2. Revezo o estudo em vários locais da casa (por exemplo, quarto, cozinha, sala, área externa), com a 
presença ou não de outra (s) pessoa (s). (7 votos) 
24,14% 

3. Tenho um ambiente específico para os estudos, mas divido o local com outra (s) pessoa (s). (3 
votos) 
10,34% 

4. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (0 votos) 
0,00% 

Sobre os equipamentos abaixo, assinale qual você tem acesso para 
desenvolver suas atividades remotas. 

1. Notebook. (19 votos) 
65,52% 

2. Mais de um equipamento mencionado acima (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima 
questão, quais são). (7 votos) 
24,14% 

3. Celular (smartphone). (2 votos) 
6,90% 

4. Computador de mesa. (1 votos) 
3,45% 

5. Tablet. (0 votos) 
0,00% 

6. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (0 votos) 
0,00% 

Esse (s) equipamento (s) é/são: 

1. Próprio (s) , disponível (eis) para meu uso durante todo o tempo. (24 votos) 
82,76% 

2. Não é só para meu uso, compartilho com outros membros da família/amigos. (5 votos) 
17,24% 

3. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 disponibilizou ferramentas aos 
alunos que permitiram o acompanhamento dos conteúdos ofertados 
nas disciplinas, bem como a realização de avaliações no período de 
distanciamento social. Assim, a IE 

1. 6 ( concordo totalmente) (12 votos) 
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41,38% 

2. 5 (10 votos) 
34,48% 

3. 4 (5 votos) 
17,24% 

4. 3 (1 votos) 
3,45% 

5. não sei responder (1 votos) 
3,45% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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) (14 votos) 
48,28% 

2. 5 (7 votos) 
24,14% 

3. 4 (5 votos) 
17,24% 

4. 3 (2 votos) 
6,90% 

5. não sei responder (1 votos) 
3,45% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
Para o desenvolvimento das aulas remotas, qual formato você ainda 
prefere? 

1. Aulas ao vivo e aulas gravadas, na proporção atual (23 votos) 
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79,31% 

2. Aulas ao vivo e aulas gravadas, em proporção que privilegia as aulas ao vivo (5 votos) 
17,24% 

3. Todas as aulas ao vivo (1 votos) 
3,45% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 remotas propostas pelo meu curso. 

1. 6 ( concordo totalmente) (14 votos) 
48,28% 

2. 5 (7 votos) 
24,14% 

3. não sei responder (5 votos) 
17,24% 

4. 4 (3 votos) 
10,34% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 (tais como: portal do aluno, link webinar,...) permitiram executar 
o plano de ensino e, consequentemente, o projeto pedagógico do 
curso de graduação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (13 votos) 
44,83% 

2. 5 (11 votos) 
37,93% 

3. 4 (4 votos) 
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13,79% 

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% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - Em 
sua opinião, os mecanismos de comunicação da FDSM foram 
eficazes? 

1. Sim (28 votos) 
96,55% 

2. Não (1 votos) 
3,45% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 excepcionalidade do 
Covid 19, as informações dos canais de comunicação transitaram de 
forma fluída (transparente) entre a FDSM e a comunidade acadêmica. 

1. 5 (11 votos) 
37,93% 

2. 6 ( concordo totalmente) (11 votos) 
37,93% 

3. 4 (4 votos) 
13,79% 

4. não sei responder (2 votos) 
6,90% 

5. 3 (1 votos) 
3,45% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 
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Aspecto Pedagógico - Quantas horas por semana, no mínimo, você 
está estudando com o material disponibilizado pelos professores? 

1. Mais de 3 horas (11 votos) 
37,93% 

2. 1 hora (6 votos) 
20,69% 

3. 2 horas (6 votos) 
20,69% 

4. 3 horas (6 votos) 
20,69% 

Aspecto Pedagógico - Você tem alguma dificuldade em estudar de 
forma remota? 

1. Sim (19 votos) 
65,52% 

2. Não (10 votos) 
34,48% 

Aspecto Pedagógico - Se tem alguma dificuldade em estudar de forma 
remota, por quê? 

1. Desconcentra fácil (11 votos) 
37,93% 

2. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (7 votos) 
24,14% 

3. Sente falta do contato pessoal com os colegas e docentes (5 votos) 
17,24% 

4. Dificuldade de manter a atenção na aula remota, em virtude da presença de outra (s) pessoa (s) no 
local do estudo (4 votos) 
13,79% 

5. Dificuldade em conciliar o estudo remoto com atenção ou cuidado de criança(s) em casa (2 votos) 
6,90% 

6. Dificuldade em ler na tela do computador ou celular (0 votos) 
0,00% 

7. Dificuldade em lidar com o recurso tecnológico (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - Como você classifica, de uma forma geral (já 
que há avaliação específica para cada disciplina) o conteúdo das 
vídeo-aulas gravadas e os materiais que são disponibilizados pelo (a) 
professor (a) no portal do aluno? 

1. Satisfatórios (15 votos) 
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51,72% 

2. Muito satisfatórios (11 votos) 
37,93% 

3. Parcialmente satisfatórios (2 votos) 
6,90% 

4. Insatisfatórios (1 votos) 
3,45% 

Aspecto Pedagógico - Sobre as aulas ao vivo ministradas pelo 
docente, de uma forma geral, qual o seu grau de satisfação: 

1. Satisfeito (16 votos) 
55,17% 

2. Muito satisfeito (9 votos) 
31,03% 

3. Parcialmente satisfeito (3 votos) 
10,34% 

4. Insatisfeito (1 votos) 
3,45% 

Aspecto Pedagógico - 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: O calendário 
acadêmico, atualizado para o período de excepcionalidade – Covid 19, 
foi disponibilizado pela Coordenação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (14 votos) 
48,28% 

2. 5 (9 votos) 
31,03% 

3. 4 (4 votos) 
13,79% 

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

5. não sei responder (1 votos) 
3,45% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 
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Aspecto Pedagógico - 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: Mesmo distante 
socialmente, tenho recebido da Coordenação de Curso, quando 
procuro, a atenção necessária. 

1. 6 ( concordo totalmente) (14 votos) 
48,28% 

2. 5 (7 votos) 
24,14% 

3. 4 (4 votos) 
13,79% 

4. não sei responder (3 votos) 
10,34% 

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
3,45% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

Atendimento - Entre os serviços abaixo, marque o (s) que você 
precisou acessar durante esse período de excepcionalidade – Covid 
19 (esta pergunta aceita apenas uma resposta. Se for mais de um 
serviço, selecionar a opção “vários” e escreva no campo aberto da 
próxima questão) 

1. Secretaria Acadêmica (8 votos) 
27,59% 

2. Vários (escreva quais, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (7 votos) 
24,14% 

3. Outros não relacionados aqui (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (3 
votos) 
10,34% 

4. Coordenação de Curso (3 votos) 
10,34% 

5. Todos acima (3 votos) 
10,34% 

6. Apoio Financeiro (2 votos) 
6,90% 

7. Apoio Psicopedagógico (2 votos) 
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6,90% 

8. Suporte de Tecnologia da Informação (1 votos) 
3,45% 

9. Ouvidoria (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) 
41,38% 

2. 4 (8 votos) 
27,59% 

3. 5 (7 votos) 
24,14% 

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

5. 2 (1 votos) 
3,45% 

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) (12 votos) 
41,38% 

2. 5 (8 votos) 
27,59% 

3. 4 (6 votos) 
20,69% 

4. 3 (2 votos) 
6,90% 
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5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
3,45% 

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) (15 votos) 
51,72% 

2. 5 (6 votos) 
20,69% 

3. 4 (5 votos) 
17,24% 

4. não sei responder (2 votos) 
6,90% 

5. 3 (1 votos) 
3,45% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Biblioteca - Durante o período de excepcionalidade do Covid 19, o 
meu acesso ao acervo virtual da Biblioteca e periódicos 
disponibilizados pela FDSM aumentou: 

1. Sim (17 votos) 
58,62% 

2. Não (12 votos) 
41,38% 

Avaliações on-line - Tempo disponibilizado para a avaliação on-line: 

1. Foi suficiente (29 votos) 
100,00% 

2. Foi insuficiente (0 votos) 
0,00% 
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Avaliações on-line - De uma forma geral como você classifica a sua 
satisfação com a avaliação on-line? 

1. Muito satisfatória (14 votos) 
48,28% 

2. Satisfatória (11 votos) 
37,93% 

3. Regular (4 votos) 
13,79% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

Aprendizagem virtual - De uma maneira geral, como você classifica a 
sua satisfação com a sua aprendizagem, por meio dos estudos de 
forma remota. 

1. Satisfatória (13 votos) 
44,83% 

2. Muito satisfatória (6 votos) 
20,69% 

3. Regular (5 votos) 
17,24% 

4. Muito insatisfatória (3 votos) 
10,34% 

5. Insatisfatória (2 votos) 
6,90% 
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10º período B 

Código: 3386 

Título da Enquete: Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da aprendizagem 

remota - 10º período B 

Data de Publicação: 01/10/2020 

Data de Expiração: 31/10/2020 

Respostas/Participantes: 28 / 63 

Perguntas da Enquete 

Sobre você - O momento da Pandemia COVID19 levou a todos nós, 
de forma repentina, a uma condição nunca antes vivenciada, 
precisando nos adaptarmos a várias situações como o isolamento 
social. Sobre a condição de isolamento: 

1. Estou com familiar/familiares. (25 votos) 
89,29% 

2. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (2 votos) 
7,14% 

3. Estou acompanhado (a), mas sem os familiares. (1 votos) 
3,57% 

4. Encontro-me sozinho(a). (0 votos) 
0,00% 

Sobre você - A rotina das famílias mudou completamente no mundo 
inteiro, em consequência da pandemia. Algumas passaram a conviver 
24 horas do dia com crianças e adolescentes. É o seu caso? 

1. Não (19 votos) 
67,86% 

2. Sim (9 votos) 
32,14% 

Sobre o local para o estudo remoto: 

1. Revezo o estudo em vários locais da casa (por exemplo, quarto, cozinha, sala, área externa), com a 
presença ou não de outra (s) pessoa (s). (12 votos) 
42,86% 
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2. Tenho um ambiente exclusivo para os estudos, onde consigo me isolar para realizar as atividades 
educacionais. (8 votos) 
28,57% 

3. Tenho um ambiente específico para os estudos, mas divido o local com outra (s) pessoa (s). (7 
votos) 
25,00% 

4. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (1 votos) 
3,57% 

Sobre os equipamentos abaixo, assinale qual você tem acesso para 
desenvolver suas atividades remotas. 

1. Notebook. (18 votos) 
64,29% 

2. Mais de um equipamento mencionado acima (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima 
questão, quais são). (6 votos) 
21,43% 

3. Computador de mesa. (3 votos) 
10,71% 

4. Celular (smartphone). (1 votos) 
3,57% 

5. Tablet. (0 votos) 
0,00% 

6. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (0 votos) 
0,00% 

Esse (s) equipamento (s) é/são: 

1. Próprio (s) , disponível (eis) para meu uso durante todo o tempo. (20 votos) 
71,43% 

2. Não é só para meu uso, compartilho com outros membros da família/amigos. (7 votos) 
25,00% 

3. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (1 votos) 
3,57% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 disponibilizou ferramentas aos 
alunos que permitiram o acompanhamento dos conteúdos ofertados 
nas disciplinas, bem como a realização de avaliações no período de 
distanciamento social. Assim, a IE 

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

2. 4 (5 votos) 
17,86% 

3. 5 (3 votos) 
10,71% 

4. 3 (2 votos) 
7,14% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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) (17 votos) 
60,71% 

2. 5 (5 votos) 
17,86% 

3. 4 (4 votos) 
14,29% 

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% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
Para o desenvolvimento das aulas remotas, qual formato você ainda 
prefere? 

1. Aulas ao vivo e aulas gravadas, na proporção atual (26 votos) 



Resultado Avaliação Infraestrutura Remota 
corpo discente graduação, corpo docente e técnico administrativo 

 
 
92,86% 

2. Todas as aulas ao vivo (2 votos) 
7,14% 

3. Aulas ao vivo e aulas gravadas, em proporção que privilegia as aulas ao vivo (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 remotas propostas pelo meu curso. 

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

2. 4 (3 votos) 
10,71% 

3. 5 (3 votos) 
10,71% 

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

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

6. 3 (1 votos) 
3,57% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 (tais como: portal do aluno, link webinar,...) permitiram executar 
o plano de ensino e, consequentemente, o projeto pedagógico do 
curso de graduação. 

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

2. 5 (6 votos) 
21,43% 

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

4. 2 (1 votos) 
3,57% 

5. 3 (1 votos) 
3,57% 

6. 4 (1 votos) 
3,57% 

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

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - Em 
sua opinião, os mecanismos de comunicação da FDSM foram 
eficazes? 

1. Sim (25 votos) 
89,29% 

2. Não (3 votos) 
10,71% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 excepcionalidade do 
Covid 19, as informações dos canais de comunicação transitaram de 
forma fluída (transparente) entre a FDSM e a comunidade acadêmica. 

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

2. 5 (5 votos) 
17,86% 

3. 3 (2 votos) 
7,14% 

4. 4 (2 votos) 
7,14% 

5. 2 (1 votos) 
3,57% 

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

7. não sei responder (0 votos) 
0,00% 
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Aspecto Pedagógico - Quantas horas por semana, no mínimo, você 
está estudando com o material disponibilizado pelos professores? 

1. Mais de 3 horas (10 votos) 
35,71% 

2. 2 horas (8 votos) 
28,57% 

3. 1 hora (6 votos) 
21,43% 

4. 3 horas (4 votos) 
14,29% 

Aspecto Pedagógico - Você tem alguma dificuldade em estudar de 
forma remota? 

1. Sim (19 votos) 
67,86% 

2. Não (9 votos) 
32,14% 

Aspecto Pedagógico - Se tem alguma dificuldade em estudar de forma 
remota, por quê? 

1. Desconcentra fácil (7 votos) 
25,00% 

2. Sente falta do contato pessoal com os colegas e docentes (6 votos) 
21,43% 

3. Dificuldade de manter a atenção na aula remota, em virtude da presença de outra (s) pessoa (s) no 
local do estudo (5 votos) 
17,86% 

4. Dificuldade em conciliar o estudo remoto com atenção ou cuidado de criança(s) em casa (5 votos) 
17,86% 

5. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (4 votos) 
14,29% 

6. Dificuldade em ler na tela do computador ou celular (1 votos) 
3,57% 

7. Dificuldade em lidar com o recurso tecnológico (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - Como você classifica, de uma forma geral (já 
que há avaliação específica para cada disciplina) o conteúdo das 
vídeo-aulas gravadas e os materiais que são disponibilizados pelo (a) 
professor (a) no portal do aluno? 

1. Muito satisfatórios (10 votos) 
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35,71% 

2. Satisfatórios (10 votos) 
35,71% 

3. Parcialmente satisfatórios (7 votos) 
25,00% 

4. Insatisfatórios (1 votos) 
3,57% 

Aspecto Pedagógico - Sobre as aulas ao vivo ministradas pelo 
docente, de uma forma geral, qual o seu grau de satisfação: 

1. Muito satisfeito (13 votos) 
46,43% 

2. Satisfeito (9 votos) 
32,14% 

3. Parcialmente satisfeito (6 votos) 
21,43% 

4. Insatisfeito (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - 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: O calendário 
acadêmico, atualizado para o período de excepcionalidade – Covid 19, 
foi disponibilizado pela Coordenação. 

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

2. 5 (6 votos) 
21,43% 

3. 3 (2 votos) 
7,14% 

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% 
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Aspecto Pedagógico - 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: Mesmo distante 
socialmente, tenho recebido da Coordenação de Curso, quando 
procuro, a atenção necessária. 

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

2. 5 (5 votos) 
17,86% 

3. 4 (2 votos) 
7,14% 

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% 

Atendimento - Entre os serviços abaixo, marque o (s) que você 
precisou acessar durante esse período de excepcionalidade – Covid 
19 (esta pergunta aceita apenas uma resposta. Se for mais de um 
serviço, selecionar a opção “vários” e escreva no campo aberto da 
próxima questão) 

1. Apoio Financeiro (9 votos) 
32,14% 

2. Secretaria Acadêmica (6 votos) 
21,43% 

3. Coordenação de Curso (5 votos) 
17,86% 

4. Vários (escreva quais, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (3 votos) 
10,71% 

5. Outros não relacionados aqui (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (2 
votos) 
7,14% 

6. Suporte de Tecnologia da Informação (1 votos) 
3,57% 

7. Todos acima (1 votos) 
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3,57% 

8. Apoio Psicopedagógico (1 votos) 
3,57% 

9. Ouvidoria (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) (16 votos) 
57,14% 

2. 4 (4 votos) 
14,29% 

3. 5 (4 votos) 
14,29% 

4. 3 (2 votos) 
7,14% 

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

6. 2 (1 votos) 
3,57% 

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: A instituição conta 
com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em 
acervos virtuais 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
46,43% 

2. 5 (7 votos) 
25,00% 

3. 4 (3 votos) 
10,71% 

4. 1 (discordo totalmente) (2 votos) 
7,14% 
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5. 2 (1 votos) 
3,57% 

6. 3 (1 votos) 
3,57% 

7. não sei responder (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: 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) 
57,14% 

2. 5 (7 votos) 
25,00% 

3. 3 (3 votos) 
10,71% 

4. 4 (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% 

Biblioteca - Durante o período de excepcionalidade do Covid 19, o 
meu acesso ao acervo virtual da Biblioteca e periódicos 
disponibilizados pela FDSM aumentou: 

1. Sim (15 votos) 
53,57% 

2. Não (13 votos) 
46,43% 

Avaliações on-line - Tempo disponibilizado para a avaliação on-line: 

1. Foi suficiente (28 votos) 
100,00% 

2. Foi insuficiente (0 votos) 
0,00% 
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Avaliações on-line - De uma forma geral como você classifica a sua 
satisfação com a avaliação on-line? 

1. Muito satisfatória (10 votos) 
35,71% 

2. Satisfatória (10 votos) 
35,71% 

3. Regular (6 votos) 
21,43% 

4. Insatisfatória (2 votos) 
7,14% 

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

Aprendizagem virtual - De uma maneira geral, como você classifica a 
sua satisfação com a sua aprendizagem, por meio dos estudos de 
forma remota. 

1. Regular (9 votos) 
32,14% 

2. Satisfatória (6 votos) 
21,43% 

3. Muito insatisfatória (5 votos) 
17,86% 

4. Muito satisfatória (4 votos) 
14,29% 

5. Insatisfatória (4 votos) 
14,29% 
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10º período D 

Código: 3387 

Título da Enquete: Autoavaliação Institucional – Discentes – Avaliação da aprendizagem 

remota - 10º período D 

Data de Publicação: 01/10/2020 

Data de Expiração: 31/10/2020 

Respostas/Participantes: 29 / 79 

Perguntas da Enquete 

Sobre você - O momento da Pandemia COVID19 levou a todos nós, 
de forma repentina, a uma condição nunca antes vivenciada, 
precisando nos adaptarmos a várias situações como o isolamento 
social. Sobre a condição de isolamento: 

1. Estou com familiar/familiares. (28 votos) 
96,55% 

2. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (1 votos) 
3,45% 

3. Encontro-me sozinho(a). (0 votos) 
0,00% 

4. Estou acompanhado (a), mas sem os familiares. (0 votos) 
0,00% 

Sobre você - A rotina das famílias mudou completamente no mundo 
inteiro, em consequência da pandemia. Algumas passaram a conviver 
24 horas do dia com crianças e adolescentes. É o seu caso? 

1. Não (18 votos) 
62,07% 

2. Sim (11 votos) 
37,93% 

Sobre o local para o estudo remoto: 

1. Tenho um ambiente exclusivo para os estudos, onde consigo me isolar para realizar as atividades 
educacionais. (11 votos) 
37,93% 
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2. Tenho um ambiente específico para os estudos, mas divido o local com outra (s) pessoa (s). (9 
votos) 
31,03% 

3. Revezo o estudo em vários locais da casa (por exemplo, quarto, cozinha, sala, área externa), com a 
presença ou não de outra (s) pessoa (s). (9 votos) 
31,03% 

4. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (0 votos) 
0,00% 

Sobre os equipamentos abaixo, assinale qual você tem acesso para 
desenvolver suas atividades remotas. 

1. Notebook. (15 votos) 
51,72% 

2. Mais de um equipamento mencionado acima (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima 
questão, quais são). (12 votos) 
41,38% 

3. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (1 votos) 
3,45% 

4. Tablet. (1 votos) 
3,45% 

5. Celular (smartphone). (0 votos) 
0,00% 

6. Computador de mesa. (0 votos) 
0,00% 

Esse (s) equipamento (s) é/são: 

1. Próprio (s) , disponível (eis) para meu uso durante todo o tempo. (24 votos) 
82,76% 

2. Não é só para meu uso, compartilho com outros membros da família/amigos. (5 votos) 
17,24% 

3. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão). (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 disponibilizou ferramentas aos 
alunos que permitiram o acompanhamento dos conteúdos ofertados 
nas disciplinas, bem como a realização de avaliações no período de 
distanciamento social. Assim, a IE 

1. 6 ( concordo totalmente) (18 votos) 
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62,07% 

2. 5 (8 votos) 
27,59% 

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

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% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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) 
55,17% 

2. 5 (9 votos) 
31,03% 

3. 4 (2 votos) 
6,90% 

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

5. não sei responder (1 votos) 
3,45% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
Para o desenvolvimento das aulas remotas, qual formato você ainda 
prefere? 

1. Aulas ao vivo e aulas gravadas, na proporção atual (29 votos) 
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100,00% 

2. Aulas ao vivo e aulas gravadas, em proporção que privilegia as aulas ao vivo (0 votos) 
0,00% 

3. Todas as aulas ao vivo (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 remotas propostas pelo meu curso. 

1. 6 ( concordo totalmente) (18 votos) 
62,07% 

2. não sei responder (6 votos) 
20,69% 

3. 5 (4 votos) 
13,79% 

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% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 (tais como: portal do aluno, link webinar,...) permitiram executar 
o plano de ensino e, consequentemente, o projeto pedagógico do 
curso de graduação. 

1. 6 ( concordo totalmente) (18 votos) 
62,07% 

2. 5 (8 votos) 
27,59% 

3. 4 (2 votos) 
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6,90% 

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% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - Em 
sua opinião, os mecanismos de comunicação da FDSM foram 
eficazes? 

1. Sim (29 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 excepcionalidade do 
Covid 19, as informações dos canais de comunicação transitaram de 
forma fluída (transparente) entre a FDSM e a comunidade acadêmica. 

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

2. 5 (5 votos) 
17,24% 

3. 4 (3 votos) 
10,34% 

4. não sei responder (2 votos) 
6,90% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 
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Aspecto Pedagógico - Quantas horas por semana, no mínimo, você 
está estudando com o material disponibilizado pelos professores? 

1. Mais de 3 horas (13 votos) 
44,83% 

2. 2 horas (8 votos) 
27,59% 

3. 3 horas (5 votos) 
17,24% 

4. 1 hora (3 votos) 
10,34% 

Aspecto Pedagógico - Você tem alguma dificuldade em estudar de 
forma remota? 

1. Sim (17 votos) 
58,62% 

2. Não (12 votos) 
41,38% 

Aspecto Pedagógico - Se tem alguma dificuldade em estudar de forma 
remota, por quê? 

1. Sente falta do contato pessoal com os colegas e docentes (10 votos) 
34,48% 

2. Desconcentra fácil (7 votos) 
24,14% 

3. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (6 votos) 
20,69% 

4. Dificuldade de manter a atenção na aula remota, em virtude da presença de outra (s) pessoa (s) no 
local do estudo (4 votos) 
13,79% 

5. Dificuldade em conciliar o estudo remoto com atenção ou cuidado de criança(s) em casa (1 votos) 
3,45% 

6. Dificuldade em ler na tela do computador ou celular (1 votos) 
3,45% 

7. Dificuldade em lidar com o recurso tecnológico (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - Como você classifica, de uma forma geral (já 
que há avaliação específica para cada disciplina) o conteúdo das 
vídeo-aulas gravadas e os materiais que são disponibilizados pelo (a) 
professor (a) no portal do aluno? 

1. Muito satisfatórios (15 votos) 
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51,72% 

2. Satisfatórios (12 votos) 
41,38% 

3. Parcialmente satisfatórios (2 votos) 
6,90% 

4. Insatisfatórios (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - Sobre as aulas ao vivo ministradas pelo 
docente, de uma forma geral, qual o seu grau de satisfação: 

1. Muito satisfeito (15 votos) 
51,72% 

2. Satisfeito (13 votos) 
44,83% 

3. Parcialmente satisfeito (1 votos) 
3,45% 

4. Insatisfeito (0 votos) 
0,00% 

Aspecto Pedagógico - 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: O calendário 
acadêmico, atualizado para o período de excepcionalidade – Covid 19, 
foi disponibilizado pela Coordenação. 

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

2. 5 (4 votos) 
13,79% 

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% 
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Aspecto Pedagógico - 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: Mesmo distante 
socialmente, tenho recebido da Coordenação de Curso, quando 
procuro, a atenção necessária. 

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

2. 5 (4 votos) 
13,79% 

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

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% 

Atendimento - Entre os serviços abaixo, marque o (s) que você 
precisou acessar durante esse período de excepcionalidade – Covid 
19 (esta pergunta aceita apenas uma resposta. Se for mais de um 
serviço, selecionar a opção “vários” e escreva no campo aberto da 
próxima questão) 

1. Vários (escreva quais, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (6 votos) 
20,69% 

2. Outros não relacionados aqui (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (5 
votos) 
17,24% 

3. Secretaria Acadêmica (5 votos) 
17,24% 

4. Suporte de Tecnologia da Informação (3 votos) 
10,34% 

5. Coordenação de Curso (3 votos) 
10,34% 

6. Apoio Financeiro (2 votos) 
6,90% 

7. Apoio Psicopedagógico (2 votos) 
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6,90% 

8. Todos acima (2 votos) 
6,90% 

9. Ouvidoria (1 votos) 
3,45% 

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) (10 votos) 
34,48% 

2. 5 (7 votos) 
24,14% 

3. 4 (5 votos) 
17,24% 

4. não sei responder (4 votos) 
13,79% 

5. 3 (2 votos) 
6,90% 

6. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
3,45% 

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) (12 votos) 
41,38% 

2. 4 (5 votos) 
17,24% 

3. 5 (5 votos) 
17,24% 

4. não sei responder (4 votos) 
13,79% 
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5. 3 (2 votos) 
6,90% 

6. 2 (1 votos) 
3,45% 

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) (17 votos) 
58,62% 

2. 5 (4 votos) 
13,79% 

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

4. 4 (3 votos) 
10,34% 

5. 2 (1 votos) 
3,45% 

6. 3 (1 votos) 
3,45% 

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

Biblioteca - Durante o período de excepcionalidade do Covid 19, o 
meu acesso ao acervo virtual da Biblioteca e periódicos 
disponibilizados pela FDSM aumentou: 

1. Sim (15 votos) 
51,72% 

2. Não (14 votos) 
48,28% 

Avaliações on-line - Tempo disponibilizado para a avaliação on-line: 

1. Foi suficiente (28 votos) 
96,55% 

2. Foi insuficiente (1 votos) 
3,45% 
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Avaliações on-line - De uma forma geral como você classifica a sua 
satisfação com a avaliação on-line? 

1. Muito satisfatória (14 votos) 
48,28% 

2. Satisfatória (12 votos) 
41,38% 

3. Regular (3 votos) 
10,34% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

Aprendizagem virtual - De uma maneira geral, como você classifica a 
sua satisfação com a sua aprendizagem, por meio dos estudos de 
forma remota. 

1. Satisfatória (11 votos) 
37,93% 

2. Regular (7 votos) 
24,14% 

3. Muito satisfatória (7 votos) 
24,14% 

4. Insatisfatória (2 votos) 
6,90% 

5. Muito insatisfatória (2 votos) 
6,90% 
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Corpo Docente 

Código: 3388 

Título da Enquete: Autoavaliação Institucional – Docentes – infraestrutura aulas remotas 

Data de Publicação: 01/10/2020 

Data de Expiração: 31/10/2020 

Respostas/Participantes: 21 / 30 

Perguntas da Enquete 

Sobre você - O momento da Pandemia COVID19 levou a todos nós, 
de forma repentina, a uma condição nunca antes vivenciada, 
precisando nos adaptarmos a várias situações como o isolamento 
social. Sobre a condição de isolamento: 

1. Estou com familiar/familiares (20 votos) 
95,24% 

2. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (1 votos) 
4,76% 

3. Encontro-me sozinho (a) (0 votos) 
0,00% 

4. Estou acompanhado (a), mas sem os familiares (0 votos) 
0,00% 

Sobre você - A rotina das famílias mudou completamente no mundo 
inteiro, em consequência da pandemia. Algumas passaram a conviver 
24 horas do dia com crianças e adolescentes. É o seu caso? 

1. Não (15 votos) 
71,43% 

2. Sim (6 votos) 
28,57% 

Sobre o local para as atividades pedagógicas remotas: 

1. Uso exclusivamente o ambiente familiar e tenho um local onde consigo me isolar para realizar as 
atividades educacionais (9 votos) 
42,86% 

2. Utilizo exclusivamente o meu escritório, onde consigo me isolar para realizar as atividades 
educacionais (6 votos) 
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28,57% 

3. Uso exclusivamente o ambiente familiar e divido o local com outra (s) pessoa (s) (2 votos) 
9,52% 

4. Não possuo ambiente exclusivo. Utilizo vários locais para desenvolver minhas práticas educacionais 
(casa e escritório) (2 votos) 
9,52% 

5. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (2 votos) 
9,52% 

6. Utilizo exclusivamente o meu escritório e divido o ambiente com outra (s) pessoa (s) (0 votos) 
0,00% 

Sobre os equipamentos abaixo, assinale qual você tem acesso para 
desenvolver suas atividades remotas. 

1. Mais de um equipamento mencionado acima (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima 
questão, quais são) (12 votos) 
57,14% 

2. Computador de mesa (5 votos) 
23,81% 

3. Notebook (4 votos) 
19,05% 

4. Tablet (0 votos) 
0,00% 

5. Outro (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (0 votos) 
0,00% 

6. Celular (smartphone) (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 conseguiu prover o ferramental 
necessário para o uso do ambiente remoto. 

1. 6 ( concordo totalmente) (16 votos) 
76,19% 

2. 4 (2 votos) 
9,52% 

3. 5 (1 votos) 
4,76% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,76% 
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5. não sei responder (1 votos) 
4,76% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 docentes tivessem 
condições de produzir conteúdo e material para o aluno. 

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

2. 4 (2 votos) 
9,52% 

3. não sei responder (1 votos) 
4,76% 

4. 5 (0 votos) 
0,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 e equipe de gravação das aulas, pude contar 
com o apoio para o desenvolvimento das atividades remotas 
propostas para minha (s) disciplina(s). 

1. 6 ( concordo totalmente) (20 votos) 
95,24% 

2. 5 (1 votos) 
4,76% 
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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% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - Os 
recursos tecnológicos oferecidos pela FDSM (tais como: portal do 
professor, link webinar,...) permitiu executar o plano de ensino e, 
consequentemente, o projeto pedagógico do curso de graduação? 

1. Sim (21 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - Em 
sua opinião, os mecanismos de comunicação da FDSM foram 
eficazes? 

1. Sim (21 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 excepcionalidade do 
Covid 19, as informações dos canais de comunicação transitaram de 
forma fluída (transparente) entre a FDSM e a comunidade acadêmica. 

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

2. 4 (3 votos) 
14,29% 

3. 5 (2 votos) 
9,52% 
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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% 

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) 
90,48% 

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

3. 5 (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% 

Biblioteca - Durante o período de excepcionalidade do Covid 19, o 
meu acesso ao acervo virtual da Biblioteca e periódicos 
disponibilizados pela FDSM aumentou: 

1. Sim (12 votos) 
57,14% 

2. Não (9 votos) 
42,86% 

Vivência nas atividades acadêmicas de forma remota - Tenho 
investido maior número de horas de trabalho nas atividades remotas 
do que nas aulas presenciais: 
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1. Sim (18 votos) 
85,71% 

2. Não (3 votos) 
14,29% 

Vivência nas atividades acadêmicas de forma remota - Sinto falta da 
convivência com os demais docentes e discentes: 

1. Sim (20 votos) 
95,24% 

2. Não (1 votos) 
4,76% 

Vivência nas atividades acadêmicas de forma remota - Percebo que 
há aprendizagem dos conhecimentos teóricos, nas aulas remotas, por 
parte dos estudantes, semelhante ao que ocorre nas aulas 
presenciais. 

1. Sim (12 votos) 
57,14% 

2. Não (9 votos) 
42,86% 

Vivência nas atividades acadêmicas de forma remota - Sobre as 
gravações das aulas e manutenção do portal do professor: 

1. Tive dificuldade no início, mas agora estou completamente habilitado no uso (11 votos) 
52,38% 

2. Não tive e não tenho nenhuma dificuldade com as gravações das aulas e uso do portal do professor 
(8 votos) 
38,10% 

3. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (2 votos) 
9,52% 

4. Ainda tenho dificuldades com as ferramentas disponíveis (0 votos) 
0,00% 

Vivência nas atividades acadêmicas de forma remota - Sobre a 
participação dos alunos nas aulas ao vivo, o seu grau de satisfação é: 

1. Parcialmente satisfeito (9 votos) 
42,86% 

2. Insatisfeito (8 votos) 
38,10% 

3. Muito satisfeito (2 votos) 
9,52% 

4. Satisfeito (2 votos) 
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9,52% 

Vivência nas atividades acadêmicas de forma remota - 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 Coordenação do Curso tem 
acompanhado todo o processo de desenvolvimento das atividades 
acadêmicas de forma remota. 

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

2. não sei responder (5 votos) 
23,81% 

3. 5 (1 votos) 
4,76% 

4. 3 (1 votos) 
4,76% 

5. 4 (0 votos) 
0,00% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Vivência nas atividades acadêmicas de forma remota - De uma 
maneira geral, como você classifica a sua satisfação com o processo 
de ensino - aprendizagem, mediado por recursos remotos. 

1. Satisfatório (10 votos) 
47,62% 

2. Regular (6 votos) 
28,57% 

3. Muito satisfatório (4 votos) 
19,05% 

4. Muito insatisfatório (1 votos) 
4,76% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 
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Corpo Técnico Administrativo 
 

Código: 3389 

Título da Enquete: Autoavaliação Institucional – Técnico-administrativo – infraestrutura 

teletrabalho 

Data de Publicação: 01/10/2020 

Data de Expiração: 31/10/2020 

Respostas/Participantes: 37 / 71 

Perguntas da Enquete 

Sobre você: A rotina das famílias mudou completamente no mundo 
inteiro, em consequência da pandemia. Algumas passaram a conviver 
diariamente com crianças e adolescentes. É o seu caso? 

1. Não (26 votos) 
70,27% 

2. Sim (11 votos) 
29,73% 

Sobre o local de trabalho remoto: 

1. Tive um ambiente exclusivo, onde me isolei para executar as minhas tarefas profissionais diárias 
(17 votos) 
45,95% 

2. Tive um ambiente específico para o trabalho em home office, mas compartilhei o local com outra 
(s) pessoa (s) (14 votos) 
37,84% 

3. Revezei o trabalho em home office em vários locais da casa (por exemplo, quarto, cozinha, sala, 
área externa), com a presença ou não de outra (s) pessoa (s) (5 votos) 
13,51% 

4. Outra condição (escreva, por gentileza, no campo aberto da próxima questão) (1 votos) 
2,70% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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: Na sua opinião, a FDSM conseguiu prover 
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o ferramental necessário para o uso do ambiente remoto pelos alunos, 
docentes e técnico-administrativos, caso tenha acompanhado essa 
nova rotina da IES. 

1. 6 ( concordo totalmente) (23 votos) 
62,16% 

2. 5 (10 votos) 
27,03% 

3. 4 (2 votos) 
5,41% 

4. 3 (1 votos) 
2,70% 

5. não sei responder (1 votos) 
2,70% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 forneceu insumos necessários ao 
desenvolvimento do trabalho em home office. 

1. 6 ( concordo totalmente) (23 votos) 
62,16% 

2. 5 (8 votos) 
21,62% 

3. 4 (2 votos) 
5,41% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,70% 

5. 2 (1 votos) 
2,70% 

6. 3 (1 votos) 
2,70% 

7. não sei responder (1 votos) 
2,70% 
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Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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 remotas em home office. 

1. 6 ( concordo totalmente) (33 votos) 
89,19% 

2. 5 (3 votos) 
8,11% 

3. não sei responder (1 votos) 
2,70% 

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% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - Em 
sua opinião, os mecanismos de comunicação da FDSM foram 
eficazes? 

1. Sim (36 votos) 
97,30% 

2. Não (1 votos) 
2,70% 

Recursos de tecnologias de informação e comunicação da FDSM - 
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: Na sua opinião, durante o período de 
excepcionalidade do Covid 19, as informações dos canais de 
comunicação transitaram de forma fluída (transparente) entre a FDSM 
e a comunidade acadêmica? 

1. 6 ( concordo totalmente) (29 votos) 
78,38% 

2. 3 (4 votos) 
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10,81% 

3. 5 (2 votos) 
5,41% 

4. não sei responder (1 votos) 
2,70% 

5. 4 (1 votos) 
2,70% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: as respostas de texto não são publicáveis. 


