
 

 

 

 

 

 

A pesquisa, distribuída em dois formulários, foi aplicada entre os dias 1º e 30 de setembro de 2020 pelo portal do aluno 

para os acadêmicos da graduação.  

Algumas questões aplicadas nos anos anteriores foram excluídas ou modificadas no planejamento de avaliação 

institucional, após revisão textual, em razão do distanciamento ocasionado pela pandemia do COVID-19, por força de 

Decreto Estadual e determinação federal, que suspendeu as atividades presenciais. 
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2º período A – formulário 1 

Código: 3317 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3 - Políticas Acadêmicas - alunos da 
graduação - Formulário 1 - 2º período A 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 35 / 88 

Perguntas da Enquete 

1- Ações acadêmico-administrativas - Você conhece o Projeto 
Pedagógico do Curso? 

1. Sim (28 votos) 
80,00% 

2. Não (7 votos) 
20,00% 

2- Ações acadêmico-administrativas - você entende que o número de 
aulas (carga horária) das disciplinas do seu atual período é suficiente 
para desenvolver o conteúdo das matérias? 

1. Sim (35 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

3- Ações acadêmico-administrativas - Você acredita que a matriz 
curricular atende aos objetivos propostos no Projeto Pedagógico do 
Curso? 

1. Sim (34 votos) 
97,14% 

2. Não (1 votos) 
2,86% 

4- Ações acadêmico-administrativas - como você classifica a forma 
com que os conteúdos lhe são transmitidos: 

1. Satisfatória (21 votos) 
60,00% 

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

3. Regular (1 votos) 
2,86% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

5. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 
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5- Ações acadêmico-administrativas - O curso está correspondendo as 
suas expectativas? 

1. Sim (35 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

6- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam 
você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências 
reflexivas e críticas 

1. 5 (13 votos) 
37,14% 

2. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
34,29% 

3. 4 (6 votos) 
17,14% 

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

5. 2 (1 votos) 
2,86% 

6. 3 (1 votos) 
2,86% 

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

7- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso está propiciando experiências de aprendizagem 
inovadoras. 

1. 5 (16 votos) 
45,71% 

2. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
28,57% 

3. 4 (7 votos) 
20,00% 

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% 
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8- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
consciência ética para o exercício profissional. 

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos) 
48,57% 

2. 5 (14 votos) 
40,00% 

3. 4 (4 votos) 
11,43% 

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% 

9- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar 
em equipe. 

1. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
42,86% 

2. 5 (10 votos) 
28,57% 

3. 3 (5 votos) 
14,29% 

4. 4 (4 votos) 
11,43% 

5. 2 (1 votos) 
2,86% 

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

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

10- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e 
argumentação. 
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1. 6 (concordo totalmente) (22 votos) 
62,86% 

2. 5 (8 votos) 
22,86% 

3. 4 (5 votos) 
14,29% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

11- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de 
pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas 
da sociedade. 

1. 6 (concordo totalmente) (18 votos) 
51,43% 

2. 5 (13 votos) 
37,14% 

3. 4 (4 votos) 
11,43% 

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% 

12- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para você ampliar sua capacidade de 
comunicação nas formas oral e escrita. 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
45,71% 

2. 5 (12 votos) 
34,29% 

3. 4 (6 votos) 
17,14% 

4. 3 (1 votos) 
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2,86% 
5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 

0,00% 
6. 2 (0 votos) 

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

0,00% 

13- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente. 

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos) 
48,57% 

2. 5 (13 votos) 
37,14% 

3. 4 (4 votos) 
11,43% 

4. 3 (1 votos) 
2,86% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

14- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 relações professor-aluno ao longo do curso estimulam 
você a estudar e aprender. 

1. 5 (14 votos) 
40,00% 

2. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
37,14% 

3. 4 (5 votos) 
14,29% 

4. 3 (3 votos) 
8,57% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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



 Avaliação Institucional - Eixo 3: Políticas Acadêmicas FDSM  2º período 2020 
 

8 

15- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 
superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação. 

1. 5 (13 votos) 
37,14% 

2. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
25,71% 

3. 4 (7 votos) 
20,00% 

4. Não sei responder (4 votos) 
11,43% 

5. 3 (2 votos) 
5,71% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

16- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso exige de você organização e dedicação frequente 
aos estudos. 

1. 6 (concordo totalmente) (21 votos) 
60,00% 

2. 5 (10 votos) 
28,57% 

3. 4 (4 votos) 
11,43% 

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% 

17- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Os professores demonstraram domínio dos conteúdos 
abordados nas disciplinas, de um modo geral. 
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1. 6 (concordo totalmente) (21 votos) 
60,00% 

2. 5 (11 votos) 
31,43% 

3. 4 (2 votos) 
5,71% 

4. 3 (1 votos) 
2,86% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

18- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou 
contemporâneos em sua área de formação. 

1. 6 (concordo totalmente) (19 votos) 
54,29% 

2. 5 (13 votos) 
37,14% 

3. 4 (3 votos) 
8,57% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

19- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 dispôs de quantidade suficiente de 
funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

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

2. 5 (10 votos) 
28,57% 

3. 3 (1 votos) 
2,86% 

4. 4 (1 votos) 
2,86% 
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5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

20- Planos de Ensino - Você conhece o Plano de Ensino das 
Disciplinas? 

1. Sim (32 votos) 
91,43% 

2. Não (3 votos) 
8,57% 

21- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 planos de 
ensino apresentados pelos professores contribuem para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos. 

1. 5 (16 votos) 
45,71% 

2. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
42,86% 

3. 4 (4 votos) 
11,43% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

22- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 referências 
bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino 
contribuem para seus estudos e aprendizagens. 

1. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
42,86% 

2. 5 (11 votos) 
31,43% 

3. 3 (4 votos) 
11,43% 

4. 4 (4 votos) 
11,43% 

5. Não sei responder (1 votos) 
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2,86% 
6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 

0,00% 
7. 2 (0 votos) 

0,00% 

23- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 
6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para 
avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: Os 
professores apresentam disponibilidade para atender os estudantes 
fora do horário das aulas, de um modo geral. 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
45,71% 

2. 5 (10 votos) 
28,57% 

3. 4 (5 votos) 
14,29% 

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% 

24- Material Didático - Você entende que o material didático 
institucional indicado pelos professores é suficiente? 

1. Sim (31 votos) 
88,57% 

2. Não (4 votos) 
11,43% 

25- Material Didático - Na sua opinião, material didático institucional 
indicado contribui para a execução da formação definida no projeto 
pedagógico? 

1. Sim (35 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

26- Monitoria - Você é incentivado a participar de projetos de 
monitoria? 

1. Sim (27 votos) 
77,14% 

2. Não (8 votos) 
22,86% 
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27- Monitoria - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 curso 
disponibilizou monitores para auxiliar os estudantes. 

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos) 
48,57% 

2. 5 (11 votos) 
31,43% 

3. 4 (5 votos) 
14,29% 

4. 2 (1 votos) 
2,86% 

5. 3 (1 votos) 
2,86% 

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

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

28- Atividades Complementares - Você conhece a tabela de atividades 
complementares disponível no site institucional? 

1. Sim (31 votos) 
88,57% 

2. Não (4 votos) 
11,43% 

29- Atividades Complementares - Como você avalia a divisão da carga 
horária da tabela de atividades complementares por modalidade? 

1. Satisfatória (18 votos) 
51,43% 

2. Muito satisfatória (9 votos) 
25,71% 

3. Regular (7 votos) 
20,00% 

4. Insatisfatória (1 votos) 
2,86% 

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

30- Atividades Complementares - Você tem conhecimento do boletim 
de eventos e atividades do Núcleo de Atividades Complementares? 

1. Sim (32 votos) 
91,43% 

2. Não (3 votos) 
8,57% 

31- Atividades Complementares - Como você avalia a qualidade do 
atendimento prestado pelo Núcleo de Atividades Complementares? 



 Avaliação Institucional - Eixo 3: Políticas Acadêmicas FDSM  2º período 2020 
 

13 

1. Muito satisfatória (23 votos) 
65,71% 

2. Satisfatória (7 votos) 
20,00% 

3. Regular (5 votos) 
14,29% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

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

32- Processos de ensino-aprendizagem - Avalie a seguinte afirmação 
e indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso 
são compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos 
professores, de um modo geral. 

1. 6 (concordo totalmente) (19 votos) 
54,29% 

2. 5 (12 votos) 
34,29% 

3. 4 (4 votos) 
11,43% 

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% 

33- Pesquisa - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Pesquisa? 

1. Muito satisfatória (19 votos) 
54,29% 

2. Satisfatória (8 votos) 
22,86% 

3. Não sei responder (5 votos) 
14,29% 

4. Insatisfatória (2 votos) 
5,71% 

5. Regular (1 votos) 
2,86% 

6. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 
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34- Pesquisa - Na sua opinião, a FDSM incentiva as atividades de 
Pesquisa de forma satisfatória? 

1. Sim (33 votos) 
94,29% 

2. Não (2 votos) 
5,71% 

35- Pesquisa - Você conhece os programas de Iniciação Científica e 
atividades que estimulam a investigação acadêmica na FDSM? 

1. Sim (26 votos) 
74,29% 

2. Não (9 votos) 
25,71% 

36- Pesquisa - Você conhece os incentivos para participar da iniciação 
científica? 

1. Sim (24 votos) 
68,57% 

2. Não (11 votos) 
31,43% 

37- Pesquisa - Você conhece os grupos de estudos e/ou de pesquisa 
desenvolvidos na FDSM? 

1. Sim (20 votos) 
57,14% 

2. Não (15 votos) 
42,86% 

38- Pesquisa - Na sua opinião, as atividades de Pesquisa são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (35 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

39- Pesquisa - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique 
seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
"não sei responder": Foram oferecidas oportunidades para os 
estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de 
atividades que estimularam a investigação acadêmica. 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
37,14% 

2. 5 (11 votos) 
31,43% 

3. 4 (6 votos) 
17,14% 
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4. Não sei responder (3 votos) 
8,57% 

5. 3 (1 votos) 
2,86% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

40- Geral - A organização do conteúdo e a metodologia empregada 
favorecem a aprendizagem? 

1. Sim (35 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

41- Geral - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu 
grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
não sei responder: Os estudantes participam de avaliações periódicas 
do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura). 

1. 6 (concordo totalmente) (14 votos) 
40,00% 

2. 5 (13 votos) 
37,14% 

3. 4 (6 votos) 
17,14% 

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% 

42 - Geral - Você já acessou a Ratio Juris, Revista Eletrônica da 
Graduação da Faculdade de Direito do Sul de Minas, vinculada a 
graduação, disponível no site institucional? 

1. Não (22 votos) 
62,86% 

2. Sim (13 votos) 
37,14% 

43 - Geral - E a revista do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
da FDSM também disponível no site institucional? 

1. Não (23 votos) 
65,71% 

2. Sim (12 votos) 



 Avaliação Institucional - Eixo 3: Políticas Acadêmicas FDSM  2º período 2020 
 

16 

34,29% 

 

2º período A – formulário 2 

Código: 3318 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3 - Políticas Acadêmicas - alunos da 
graduação - Formulário 2 - 2º período A 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 33 / 88 

Perguntas da Enquete 

1- Intercâmbio - Você sabe que a FDSM tem convênios de 
cooperação técnica e científica firmados com Universidades 
Estrangeiras? 

1. Sim (29 votos) 
87,88% 

2. Não (4 votos) 
12,12% 

2- Extensão - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Extensão? 

1. Muito satisfatória (19 votos) 
57,58% 

2. Satisfatória (10 votos) 
30,30% 

3. Regular (2 votos) 
6,06% 

4. Muito insatisfatória (1 votos) 
3,03% 

5. Não sei responder (1 votos) 
3,03% 

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

3- Extensão - No seu curso, você é incentivado a participar e 
desenvolver atividades acadêmicas (programas, projetos ou atividades 
de extensão universitária, eventos científicos, culturais, projetos de 
pesquisa, atividade extraclasse, programas de iniciação científica, 
estágios extracurriculares,...)? 

1. Sim (31 votos) 
93,94% 

2. Não (2 votos) 
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6,06% 

4- Extensão - Como você avalia os programas institucionais na FDSM 
referentes à Extensão (atividades acadêmicas, cursos de extensão e 
ciclo de estudos avançados) 

1. Satisfatórios (31 votos) 
93,94% 

2. Não conheço (2 votos) 
6,06% 

5- Extensão - Você avalia que as atividades acadêmicas contribuem 
para o desenvolvimento de suas competências e habilidades? 

1. Sim (33 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

6- Extensão - Em sua opinião, as atividades de Extensão são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (33 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

7- Extensão - A periodicidade de eventos científicos na FDSM é 
satisfatória? 

1. Sim (33 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

8- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 
(concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar 
a assertiva, assinale a opção não sei responder: Foram oferecidas 
oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos 
ou atividades de extensão universitária. 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
39,39% 

2. 5 (10 votos) 
30,30% 

3. 4 (6 votos) 
18,18% 

4. Não sei responder (2 votos) 
6,06% 

5. 2 (1 votos) 
3,03% 

6. 3 (1 votos) 
3,03% 
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7. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

9- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 atividades 
acadêmicas desenvolvidas possibilitam reflexão, convivência e 
respeito à diversidade. 

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos) 
51,52% 

2. 5 (10 votos) 
30,30% 

3. 4 (6 votos) 
18,18% 

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% 

10- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 promove 
atividades de cultura, de lazer e de interação social. 

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos) 
51,52% 

2. 4 (8 votos) 
24,24% 

3. 5 (6 votos) 
18,18% 

4. 2 (1 votos) 
3,03% 

5. Não sei responder (1 votos) 
3,03% 

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

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

11- Comunicação - Você avalia que a FDSM cuida de sua imagem 
institucional? 

1. Sim (33 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 
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12- Comunicação - avalie a qualidade da comunicação da FDSM com 
seus alunos (divulgação de eventos e cursos): 

1. Ótimo (17 votos) 
51,52% 

2. Excelente (14 votos) 
42,42% 

3. Regular (2 votos) 
6,06% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

13- Comunicação - avalie o site da FDSM: 

1. Excelente (17 votos) 
51,52% 

2. Ótimo (11 votos) 
33,33% 

3. Regular (5 votos) 
15,15% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

14- Comunicação - avalie o portal do aluno 

1. Excelente (15 votos) 
45,45% 

2. Ótimo (13 votos) 
39,39% 

3. Regular (5 votos) 
15,15% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

15- Comunicação - avalie o e-mail de Notícias Acadêmicas 

1. Ótimo (15 votos) 
45,45% 

2. Excelente (13 votos) 
39,39% 

3. Regular (5 votos) 
15,15% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

16- Comunicação - avalie o envio de SMS 

1. Ótimo (13 votos) 
39,39% 

2. Regular (9 votos) 
27,27% 

3. Excelente (8 votos) 
24,24% 

4. Ruim (3 votos) 
9,09% 
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17- Comunicação - Você sabe como entrar em contato com a 
Ouvidoria da FDSM? 

1. Sim (32 votos) 
96,97% 

2. Não (1 votos) 
3,03% 

18- Comunicação - Na sua opinião, os recursos de tecnologia de 
informação e comunicação implantado para o processo de ensino-
aprendizagem permite a execução do projeto pedagógico? 

1. Sim (33 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

19- Política de Atendimento aos Discentes - Você sabia que os 
acadêmicos podem obter apoio pedagógico no Núcleo de 
Psicopedagogia? 

1. Sim (29 votos) 
87,88% 

2. Não (4 votos) 
12,12% 

20- Política de Atendimento aos Discentes - Você conhece os diversos 
programas de apoio financeiro aos acadêmicos (bolsa Estímulo, 
bolsas de Iniciação Científica, bolsa Monitoria, bolsas por grupo 
familiar, e outros) 

1. Sim (32 votos) 
96,97% 

2. Não (1 votos) 
3,03% 

21- Você participou do ENEM no ano passado? 

1. Sim (23 votos) 
69,70% 

2. Não (10 votos) 
30,30% 

22- Como está o seu processo adaptativo ao curso após o primeiro 
semestre de aulas? 

1. Não estou encontrando dificuldades (24 votos) 
72,73% 

2. Estou com dificuldades (9 votos) 
27,27% 
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24- Após o primeiro semestre de aula, os conteúdos e as atividades 
trabalhados em aula estão de acordo com o que você esperava para a 
sua formação profissional? 

1. Sim (33 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

25- Nos primeiros dias de aula você recebeu informações gerais sobre 
o curso, corpo docente, conteúdos das disciplinas, critérios de 
avaliação, bibliografias, trabalho monográfico, atividades 
complementares, atividades de estágio, enfim, aviso de como o curso 
seria desenvolvido? 

1. Sim (32 votos) 
96,97% 

2. Não (1 votos) 
3,03% 

 

2º período B – formulário 1 

Código: 3319 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3 - Políticas Acadêmicas - alunos da 
graduação - Formulário 1 - 2º período B 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 21 / 56 

Perguntas da Enquete 

1- Ações acadêmico-administrativas - Você conhece o Projeto 
Pedagógico do Curso? 

1. Sim (19 votos) 
90,48% 

2. Não (2 votos) 
9,52% 

2- Ações acadêmico-administrativas - você entende que o número de 
aulas (carga horária) das disciplinas do seu atual período é suficiente 
para desenvolver o conteúdo das matérias? 

1. Sim (20 votos) 
95,24% 

2. Não (1 votos) 
4,76% 
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3- Ações acadêmico-administrativas - Você acredita que a matriz 
curricular atende aos objetivos propostos no Projeto Pedagógico do 
Curso? 

1. Sim (20 votos) 
95,24% 

2. Não (1 votos) 
4,76% 

4- Ações acadêmico-administrativas - como você classifica a forma 
com que os conteúdos lhe são transmitidos: 

1. Muito satisfatória (11 votos) 
52,38% 

2. Satisfatória (9 votos) 
42,86% 

3. Regular (1 votos) 
4,76% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

5- Ações acadêmico-administrativas - O curso está correspondendo as 
suas expectativas? 

1. Sim (21 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

6- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam 
você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências 
reflexivas e críticas 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
47,62% 

2. 5 (8 votos) 
38,10% 

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% 
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7- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso está propiciando experiências de aprendizagem 
inovadoras. 

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

2. 5 (4 votos) 
19,05% 

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

4. 4 (1 votos) 
4,76% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

8- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
consciência ética para o exercício profissional. 

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

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

3. 5 (2 votos) 
9,52% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

9- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar 
em equipe. 
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1. 6 (concordo totalmente) (11 votos) 
52,38% 

2. 4 (4 votos) 
19,05% 

3. 5 (3 votos) 
14,29% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

10- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e 
argumentação. 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
76,19% 

2. 5 (3 votos) 
14,29% 

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

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

11- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de 
pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas 
da sociedade. 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
76,19% 

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

3. 5 (2 votos) 
9,52% 

4. 4 (1 votos) 
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4,76% 
5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 

0,00% 
6. 2 (0 votos) 

0,00% 
7. 3 (0 votos) 

0,00% 

12- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para você ampliar sua capacidade de 
comunicação nas formas oral e escrita. 

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

2. 5 (3 votos) 
14,29% 

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

4. 4 (2 votos) 
9,52% 

5. 3 (1 votos) 
4,76% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

13- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente. 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
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% 
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14- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 relações professor-aluno ao longo do curso estimulam 
você a estudar e aprender. 

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

2. 5 (5 votos) 
23,81% 

3. 4 (4 votos) 
19,05% 

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% 

15- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 
superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
47,62% 

2. 4 (4 votos) 
19,05% 

3. 5 (3 votos) 
14,29% 

4. Não sei responder (3 votos) 
14,29% 

5. 3 (1 votos) 
4,76% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

16- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso exige de você organização e dedicação frequente 
aos estudos. 
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1. 6 (concordo totalmente) (18 votos) 
85,71% 

2. 5 (2 votos) 
9,52% 

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

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

17- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Os professores demonstraram domínio dos conteúdos 
abordados nas disciplinas, de um modo geral. 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
76,19% 

2. 5 (3 votos) 
14,29% 

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

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,76% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

18- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou 
contemporâneos em sua área de formação. 

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

2. 5 (4 votos) 
19,05% 

3. 4 (1 votos) 
4,76% 

4. Não sei responder (1 votos) 
4,76% 
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5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

19- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 dispôs de quantidade suficiente de 
funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

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

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

3. 5 (2 votos) 
9,52% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

20- Planos de Ensino - Você conhece o Plano de Ensino das 
Disciplinas? 

1. Sim (20 votos) 
95,24% 

2. Não (1 votos) 
4,76% 

21- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 planos de 
ensino apresentados pelos professores contribuem para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos. 

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

2. 5 (5 votos) 
23,81% 

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

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

5. 2 (0 votos) 



 Avaliação Institucional - Eixo 3: Políticas Acadêmicas FDSM  2º período 2020 
 

29 

0,00% 
6. 3 (0 votos) 

0,00% 
7. 4 (0 votos) 

0,00% 

22- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 referências 
bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino 
contribuem para seus estudos e aprendizagens. 

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

2. 5 (4 votos) 
19,05% 

3. 4 (2 votos) 
9,52% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,76% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

23- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 
6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para 
avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: Os 
professores apresentam disponibilidade para atender os estudantes 
fora do horário das aulas, de um modo geral. 

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

2. 4 (3 votos) 
14,29% 

3. 5 (3 votos) 
14,29% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,76% 

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

6. 3 (1 votos) 
4,76% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

24- Material Didático - Você entende que o material didático 
institucional indicado pelos professores é suficiente? 
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1. Sim (19 votos) 
90,48% 

2. Não (2 votos) 
9,52% 

25- Material Didático - Na sua opinião, material didático institucional 
indicado contribui para a execução da formação definida no projeto 
pedagógico? 

1. Sim (19 votos) 
90,48% 

2. Não (2 votos) 
9,52% 

26- Monitoria - Você é incentivado a participar de projetos de 
monitoria? 

1. Sim (12 votos) 
57,14% 

2. Não (9 votos) 
42,86% 

27- Monitoria - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 curso 
disponibilizou monitores para auxiliar os estudantes. 

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

2. 5 (4 votos) 
19,05% 

3. 4 (3 votos) 
14,29% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

28- Atividades Complementares - Você conhece a tabela de atividades 
complementares disponível no site institucional? 

1. Sim (19 votos) 
90,48% 

2. Não (2 votos) 
9,52% 

29- Atividades Complementares - Como você avalia a divisão da carga 
horária da tabela de atividades complementares por modalidade? 
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1. Muito satisfatória (11 votos) 
52,38% 

2. Satisfatória (6 votos) 
28,57% 

3. Regular (4 votos) 
19,05% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

30- Atividades Complementares - Você tem conhecimento do boletim 
de eventos e atividades do Núcleo de Atividades Complementares? 

1. Sim (21 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

31- Atividades Complementares - Como você avalia a qualidade do 
atendimento prestado pelo Núcleo de Atividades Complementares? 

1. Muito satisfatória (12 votos) 
57,14% 

2. Satisfatória (7 votos) 
33,33% 

3. Insatisfatória (1 votos) 
4,76% 

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

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

6. Regular (0 votos) 
0,00% 

32- Processos de ensino-aprendizagem - Avalie a seguinte afirmação 
e indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso 
são compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos 
professores, de um modo geral. 

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

2. 5 (3 votos) 
14,29% 

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

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

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

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

33- Pesquisa - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Pesquisa? 

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

2. Não sei responder (5 votos) 
23,81% 

3. Satisfatória (4 votos) 
19,05% 

4. Regular (2 votos) 
9,52% 

5. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

34- Pesquisa - Na sua opinião, a FDSM incentiva as atividades de 
Pesquisa de forma satisfatória? 

1. Sim (19 votos) 
90,48% 

2. Não (2 votos) 
9,52% 

35- Pesquisa - Você conhece os programas de Iniciação Científica e 
atividades que estimulam a investigação acadêmica na FDSM? 

1. Sim (13 votos) 
61,90% 

2. Não (8 votos) 
38,10% 

36- Pesquisa - Você conhece os incentivos para participar da iniciação 
científica? 

1. Sim (14 votos) 
66,67% 

2. Não (7 votos) 
33,33% 

37- Pesquisa - Você conhece os grupos de estudos e/ou de pesquisa 
desenvolvidos na FDSM? 

1. Sim (17 votos) 
80,95% 

2. Não (4 votos) 
19,05% 

38- Pesquisa - Na sua opinião, as atividades de Pesquisa são 
importantes para a sua formação profissional? 



 Avaliação Institucional - Eixo 3: Políticas Acadêmicas FDSM  2º período 2020 
 

33 

1. Sim (21 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

39- Pesquisa - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique 
seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
"não sei responder": Foram oferecidas oportunidades para os 
estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de 
atividades que estimularam a investigação acadêmica. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
47,62% 

2. 5 (5 votos) 
23,81% 

3. 4 (3 votos) 
14,29% 

4. 2 (1 votos) 
4,76% 

5. 3 (1 votos) 
4,76% 

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

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

40- Geral - A organização do conteúdo e a metodologia empregada 
favorecem a aprendizagem? 

1. Sim (21 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

41- Geral - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu 
grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
não sei responder: Os estudantes participam de avaliações periódicas 
do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura). 

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

2. 5 (4 votos) 
19,05% 

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

4. 2 (1 votos) 
4,76% 

5. 4 (1 votos) 



 Avaliação Institucional - Eixo 3: Políticas Acadêmicas FDSM  2º período 2020 
 

34 

4,76% 
6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 

0,00% 
7. 3 (0 votos) 

0,00% 

42 - Geral - Você já acessou a Ratio Juris, Revista Eletrônica da 
Graduação da Faculdade de Direito do Sul de Minas, vinculada a 
graduação, disponível no site institucional? 

1. Não (14 votos) 
66,67% 

2. Sim (7 votos) 
33,33% 

43 - Geral - E a revista do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
da FDSM também disponível no site institucional? 

1. Sim (11 votos) 
52,38% 

2. Não (10 votos) 
47,62% 

 

2º período B – formulário 2 

Código: 3320 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3 - Políticas Acadêmicas - alunos da 
graduação - Formulário 2 - 2º período B 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 19 / 56 

Perguntas da Enquete 

1- Intercâmbio - Você sabe que a FDSM tem convênios de 
cooperação técnica e científica firmados com Universidades 
Estrangeiras? 

1. Sim (18 votos) 
94,74% 

2. Não (1 votos) 
5,26% 

2- Extensão - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Extensão? 

1. Muito satisfatória (9 votos) 
47,37% 
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2. Satisfatória (7 votos) 
36,84% 

3. Não sei responder (2 votos) 
10,53% 

4. Regular (1 votos) 
5,26% 

5. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

3- Extensão - No seu curso, você é incentivado a participar e 
desenvolver atividades acadêmicas (programas, projetos ou atividades 
de extensão universitária, eventos científicos, culturais, projetos de 
pesquisa, atividade extraclasse, programas de iniciação científica, 
estágios extracurriculares,...)? 

1. Sim (15 votos) 
78,95% 

2. Não (4 votos) 
21,05% 

4- Extensão - Como você avalia os programas institucionais na FDSM 
referentes à Extensão (atividades acadêmicas, cursos de extensão e 
ciclo de estudos avançados) 

1. Satisfatórios (18 votos) 
94,74% 

2. Não conheço (1 votos) 
5,26% 

5- Extensão - Você avalia que as atividades acadêmicas contribuem 
para o desenvolvimento de suas competências e habilidades? 

1. Sim (18 votos) 
94,74% 

2. Não (1 votos) 
5,26% 

6- Extensão - Em sua opinião, as atividades de Extensão são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (19 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

7- Extensão - A periodicidade de eventos científicos na FDSM é 
satisfatória? 

1. Sim (19 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 
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8- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 
(concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar 
a assertiva, assinale a opção não sei responder: Foram oferecidas 
oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos 
ou atividades de extensão universitária. 

1. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
42,11% 

2. Não sei responder (4 votos) 
21,05% 

3. 5 (4 votos) 
21,05% 

4. 4 (3 votos) 
15,79% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

9- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 atividades 
acadêmicas desenvolvidas possibilitam reflexão, convivência e 
respeito à diversidade. 

1. 6 (concordo totalmente) (11 votos) 
57,89% 

2. 5 (5 votos) 
26,32% 

3. Não sei responder (3 votos) 
15,79% 

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% 

10- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 promove 
atividades de cultura, de lazer e de interação social. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
52,63% 
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2. 4 (3 votos) 
15,79% 

3. 5 (3 votos) 
15,79% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
5,26% 

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

6. 3 (1 votos) 
5,26% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

11- Comunicação - Você avalia que a FDSM cuida de sua imagem 
institucional? 

1. Sim (18 votos) 
94,74% 

2. Não (1 votos) 
5,26% 

12- Comunicação - avalie a qualidade da comunicação da FDSM com 
seus alunos (divulgação de eventos e cursos): 

1. Excelente (11 votos) 
57,89% 

2. Ótimo (7 votos) 
36,84% 

3. Regular (1 votos) 
5,26% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

13- Comunicação - avalie o site da FDSM: 

1. Excelente (13 votos) 
68,42% 

2. Ótimo (5 votos) 
26,32% 

3. Regular (1 votos) 
5,26% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

14- Comunicação - avalie o portal do aluno 

1. Excelente (12 votos) 
63,16% 

2. Ótimo (5 votos) 
26,32% 

3. Regular (2 votos) 
10,53% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 
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15- Comunicação - avalie o e-mail de Notícias Acadêmicas 

1. Excelente (9 votos) 
47,37% 

2. Ótimo (7 votos) 
36,84% 

3. Regular (3 votos) 
15,79% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

16- Comunicação - avalie o envio de SMS 

1. Excelente (6 votos) 
31,58% 

2. Ótimo (6 votos) 
31,58% 

3. Regular (6 votos) 
31,58% 

4. Ruim (1 votos) 
5,26% 

17- Comunicação - Você sabe como entrar em contato com a 
Ouvidoria da FDSM? 

1. Sim (17 votos) 
89,47% 

2. Não (2 votos) 
10,53% 

18- Comunicação - Na sua opinião, os recursos de tecnologia de 
informação e comunicação implantado para o processo de ensino-
aprendizagem permite a execução do projeto pedagógico? 

1. Sim (19 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

19- Política de Atendimento aos Discentes - Você sabia que os 
acadêmicos podem obter apoio pedagógico no Núcleo de 
Psicopedagogia? 

1. Sim (15 votos) 
78,95% 

2. Não (4 votos) 
21,05% 

20- Política de Atendimento aos Discentes - Você conhece os diversos 
programas de apoio financeiro aos acadêmicos (bolsa Estímulo, 
bolsas de Iniciação Científica, bolsa Monitoria, bolsas por grupo 
familiar, e outros) 

1. Sim (17 votos) 
89,47% 
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2. Não (2 votos) 
10,53% 

21- Você participou do ENEM no ano passado? 

1. Sim (13 votos) 
68,42% 

2. Não (6 votos) 
31,58% 

22- Como está o seu processo adaptativo ao curso após o primeiro 
semestre de aulas? 

1. Não estou encontrando dificuldades (18 votos) 
94,74% 

2. Estou com dificuldades (1 votos) 
5,26% 

24- Após o primeiro semestre de aula, os conteúdos e as atividades 
trabalhados em aula estão de acordo com o que você esperava para a 
sua formação profissional? 

1. Sim (19 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

25- Nos primeiros dias de aula você recebeu informações gerais sobre 
o curso, corpo docente, conteúdos das disciplinas, critérios de 
avaliação, bibliografias, trabalho monográfico, atividades 
complementares, atividades de estágio, enfim, aviso de como o curso 
seria desenvolvido? 

1. Sim (17 votos) 
89,47% 

2. Não (2 votos) 
10,53% 
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2º período D – formulário 1 

Código: 3321 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3 - Políticas Acadêmicas - alunos da 
graduação - Formulário 1 - 2º período D 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 42 / 94 

Perguntas da Enquete 

1- Ações acadêmico-administrativas - Você conhece o Projeto 
Pedagógico do Curso? 

1. Sim (39 votos) 
92,86% 

2. Não (3 votos) 
7,14% 

2- Ações acadêmico-administrativas - você entende que o número de 
aulas (carga horária) das disciplinas do seu atual período é suficiente 
para desenvolver o conteúdo das matérias? 

1. Sim (41 votos) 
97,62% 

2. Não (1 votos) 
2,38% 

3- Ações acadêmico-administrativas - Você acredita que a matriz 
curricular atende aos objetivos propostos no Projeto Pedagógico do 
Curso? 

1. Sim (40 votos) 
95,24% 

2. Não (2 votos) 
4,76% 

4- Ações acadêmico-administrativas - como você classifica a forma 
com que os conteúdos lhe são transmitidos: 

1. Satisfatória (20 votos) 
47,62% 

2. Muito satisfatória (18 votos) 
42,86% 

3. Regular (4 votos) 
9,52% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

5. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 
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5- Ações acadêmico-administrativas - O curso está correspondendo as 
suas expectativas? 

1. Sim (39 votos) 
92,86% 

2. Não (3 votos) 
7,14% 

6- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam 
você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências 
reflexivas e críticas 

1. 6 (concordo totalmente) (19 votos) 
45,24% 

2. 5 (10 votos) 
23,81% 

3. 4 (6 votos) 
14,29% 

4. Não sei responder (4 votos) 
9,52% 

5. 3 (3 votos) 
7,14% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

7- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso está propiciando experiências de aprendizagem 
inovadoras. 

1. 5 (16 votos) 
38,10% 

2. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
38,10% 

3. 4 (6 votos) 
14,29% 

4. 3 (2 votos) 
4,76% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 
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8- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
consciência ética para o exercício profissional. 

1. 6 (concordo totalmente) (25 votos) 
59,52% 

2. 5 (8 votos) 
19,05% 

3. 4 (5 votos) 
11,90% 

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

5. 2 (1 votos) 
2,38% 

6. 3 (1 votos) 
2,38% 

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

9- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar 
em equipe. 

1. 6 (concordo totalmente) (18 votos) 
42,86% 

2. 5 (12 votos) 
28,57% 

3. 4 (4 votos) 
9,52% 

4. 3 (3 votos) 
7,14% 

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

6. 2 (2 votos) 
4,76% 

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

10- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e 
argumentação. 
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1. 6 (concordo totalmente) (22 votos) 
52,38% 

2. 5 (11 votos) 
26,19% 

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

4. 3 (2 votos) 
4,76% 

5. 4 (2 votos) 
4,76% 

6. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,38% 

7. 2 (1 votos) 
2,38% 

11- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de 
pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas 
da sociedade. 

1. 6 (concordo totalmente) (23 votos) 
54,76% 

2. 5 (11 votos) 
26,19% 

3. 4 (5 votos) 
11,90% 

4. 3 (2 votos) 
4,76% 

5. Não sei responder (1 votos) 
2,38% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

12- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para você ampliar sua capacidade de 
comunicação nas formas oral e escrita. 

1. 6 (concordo totalmente) (19 votos) 
45,24% 

2. 5 (15 votos) 
35,71% 

3. 4 (4 votos) 
9,52% 

4. Não sei responder (2 votos) 
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4,76% 
5. 3 (1 votos) 

2,38% 
6. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 

2,38% 
7. 2 (0 votos) 

0,00% 

13- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente. 

1. 6 (concordo totalmente) (22 votos) 
52,38% 

2. 5 (12 votos) 
28,57% 

3. 4 (6 votos) 
14,29% 

4. 3 (1 votos) 
2,38% 

5. Não sei responder (1 votos) 
2,38% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

14- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 relações professor-aluno ao longo do curso estimulam 
você a estudar e aprender. 

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos) 
40,48% 

2. 5 (13 votos) 
30,95% 

3. 4 (5 votos) 
11,90% 

4. 3 (4 votos) 
9,52% 

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

6. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,38% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 
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15- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 
superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação. 

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos) 
40,48% 

2. 5 (10 votos) 
23,81% 

3. 4 (8 votos) 
19,05% 

4. 3 (4 votos) 
9,52% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

16- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso exige de você organização e dedicação frequente 
aos estudos. 

1. 6 (concordo totalmente) (23 votos) 
54,76% 

2. 5 (12 votos) 
28,57% 

3. 4 (5 votos) 
11,90% 

4. 3 (1 votos) 
2,38% 

5. Não sei responder (1 votos) 
2,38% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

17- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Os professores demonstraram domínio dos conteúdos 
abordados nas disciplinas, de um modo geral. 
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1. 6 (concordo totalmente) (25 votos) 
59,52% 

2. 5 (10 votos) 
23,81% 

3. 4 (4 votos) 
9,52% 

4. 3 (2 votos) 
4,76% 

5. Não sei responder (1 votos) 
2,38% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

18- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou 
contemporâneos em sua área de formação. 

1. 6 (concordo totalmente) (26 votos) 
61,90% 

2. 5 (9 votos) 
21,43% 

3. 4 (4 votos) 
9,52% 

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

5. 3 (1 votos) 
2,38% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

19- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 dispôs de quantidade suficiente de 
funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 6 (concordo totalmente) (29 votos) 
69,05% 

2. 5 (5 votos) 
11,90% 

3. 4 (4 votos) 
9,52% 

4. Não sei responder (3 votos) 
7,14% 
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5. 3 (1 votos) 
2,38% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

20- Planos de Ensino - Você conhece o Plano de Ensino das 
Disciplinas? 

1. Sim (39 votos) 
92,86% 

2. Não (3 votos) 
7,14% 

21- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 planos de 
ensino apresentados pelos professores contribuem para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos. 

1. 6 (concordo totalmente) (23 votos) 
54,76% 

2. 5 (10 votos) 
23,81% 

3. 4 (6 votos) 
14,29% 

4. 3 (2 votos) 
4,76% 

5. Não sei responder (1 votos) 
2,38% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

22- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 referências 
bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino 
contribuem para seus estudos e aprendizagens. 

1. 6 (concordo totalmente) (21 votos) 
50,00% 

2. 5 (10 votos) 
23,81% 

3. 4 (6 votos) 
14,29% 

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

5. 3 (2 votos) 
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4,76% 
6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 

0,00% 
7. 2 (0 votos) 

0,00% 

23- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 
6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para 
avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: Os 
professores apresentam disponibilidade para atender os estudantes 
fora do horário das aulas, de um modo geral. 

1. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
35,71% 

2. 5 (11 votos) 
26,19% 

3. 4 (10 votos) 
23,81% 

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

5. 3 (2 votos) 
4,76% 

6. 2 (1 votos) 
2,38% 

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

24- Material Didático - Você entende que o material didático 
institucional indicado pelos professores é suficiente? 

1. Sim (38 votos) 
90,48% 

2. Não (4 votos) 
9,52% 

25- Material Didático - Na sua opinião, material didático institucional 
indicado contribui para a execução da formação definida no projeto 
pedagógico? 

1. Sim (40 votos) 
95,24% 

2. Não (2 votos) 
4,76% 

26- Monitoria - Você é incentivado a participar de projetos de 
monitoria? 

1. Sim (32 votos) 
76,19% 

2. Não (10 votos) 
23,81% 
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27- Monitoria - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 curso 
disponibilizou monitores para auxiliar os estudantes. 

1. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
35,71% 

2. 4 (13 votos) 
30,95% 

3. 5 (8 votos) 
19,05% 

4. 3 (3 votos) 
7,14% 

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

6. 2 (1 votos) 
2,38% 

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

28- Atividades Complementares - Você conhece a tabela de atividades 
complementares disponível no site institucional? 

1. Sim (37 votos) 
88,10% 

2. Não (5 votos) 
11,90% 

29- Atividades Complementares - Como você avalia a divisão da carga 
horária da tabela de atividades complementares por modalidade? 

1. Muito satisfatória (17 votos) 
40,48% 

2. Satisfatória (13 votos) 
30,95% 

3. Regular (9 votos) 
21,43% 

4. Muito insatisfatória (3 votos) 
7,14% 

5. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

30- Atividades Complementares - Você tem conhecimento do boletim 
de eventos e atividades do Núcleo de Atividades Complementares? 

1. Sim (39 votos) 
92,86% 

2. Não (3 votos) 
7,14% 

31- Atividades Complementares - Como você avalia a qualidade do 
atendimento prestado pelo Núcleo de Atividades Complementares? 
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1. Muito satisfatória (25 votos) 
59,52% 

2. Satisfatória (10 votos) 
23,81% 

3. Regular (3 votos) 
7,14% 

4. Insatisfatória (2 votos) 
4,76% 

5. Muito insatisfatória (2 votos) 
4,76% 

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

32- Processos de ensino-aprendizagem - Avalie a seguinte afirmação 
e indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso 
são compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos 
professores, de um modo geral. 

1. 6 (concordo totalmente) (28 votos) 
66,67% 

2. 5 (8 votos) 
19,05% 

3. 4 (3 votos) 
7,14% 

4. 2 (1 votos) 
2,38% 

5. 3 (1 votos) 
2,38% 

6. Não sei responder (1 votos) 
2,38% 

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

33- Pesquisa - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Pesquisa? 

1. Muito satisfatória (15 votos) 
35,71% 

2. Satisfatória (13 votos) 
30,95% 

3. Não sei responder (6 votos) 
14,29% 

4. Regular (4 votos) 
9,52% 

5. Muito insatisfatória (3 votos) 
7,14% 

6. Insatisfatória (1 votos) 
2,38% 
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34- Pesquisa - Na sua opinião, a FDSM incentiva as atividades de 
Pesquisa de forma satisfatória? 

1. Sim (38 votos) 
90,48% 

2. Não (4 votos) 
9,52% 

35- Pesquisa - Você conhece os programas de Iniciação Científica e 
atividades que estimulam a investigação acadêmica na FDSM? 

1. Sim (31 votos) 
73,81% 

2. Não (11 votos) 
26,19% 

36- Pesquisa - Você conhece os incentivos para participar da iniciação 
científica? 

1. Sim (26 votos) 
61,90% 

2. Não (16 votos) 
38,10% 

37- Pesquisa - Você conhece os grupos de estudos e/ou de pesquisa 
desenvolvidos na FDSM? 

1. Sim (30 votos) 
71,43% 

2. Não (12 votos) 
28,57% 

38- Pesquisa - Na sua opinião, as atividades de Pesquisa são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (40 votos) 
95,24% 

2. Não (2 votos) 
4,76% 

39- Pesquisa - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique 
seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
"não sei responder": Foram oferecidas oportunidades para os 
estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de 
atividades que estimularam a investigação acadêmica. 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
38,10% 

2. 5 (10 votos) 
23,81% 

3. Não sei responder (8 votos) 
19,05% 
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4. 4 (5 votos) 
11,90% 

5. 3 (2 votos) 
4,76% 

6. 2 (1 votos) 
2,38% 

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

40- Geral - A organização do conteúdo e a metodologia empregada 
favorecem a aprendizagem? 

1. Sim (40 votos) 
95,24% 

2. Não (2 votos) 
4,76% 

41- Geral - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu 
grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
não sei responder: Os estudantes participam de avaliações periódicas 
do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura). 

1. 6 (concordo totalmente) (25 votos) 
59,52% 

2. 5 (10 votos) 
23,81% 

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

4. 3 (2 votos) 
4,76% 

5. 4 (2 votos) 
4,76% 

6. 2 (1 votos) 
2,38% 

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

42 - Geral - Você já acessou a Ratio Juris, Revista Eletrônica da 
Graduação da Faculdade de Direito do Sul de Minas, vinculada a 
graduação, disponível no site institucional? 

1. Sim (23 votos) 
54,76% 

2. Não (19 votos) 
45,24% 

43 - Geral - E a revista do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
da FDSM também disponível no site institucional? 

1. Não (23 votos) 
54,76% 

2. Sim (19 votos) 
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45,24% 

2º período D – formulário 2 
 

Código: 3322 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3 - Políticas Acadêmicas - alunos da 
graduação - Formulário 2 - 2º período D 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 36 / 94 

Perguntas da Enquete 

1- Intercâmbio - Você sabe que a FDSM tem convênios de 
cooperação técnica e científica firmados com Universidades 
Estrangeiras? 

1. Sim (33 votos) 
91,67% 

2. Não (3 votos) 
8,33% 

2- Extensão - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Extensão? 

1. Muito satisfatória (18 votos) 
50,00% 

2. Satisfatória (15 votos) 
41,67% 

3. Muito insatisfatória (2 votos) 
5,56% 

4. Não sei responder (1 votos) 
2,78% 

5. Regular (0 votos) 
0,00% 

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

3- Extensão - No seu curso, você é incentivado a participar e 
desenvolver atividades acadêmicas (programas, projetos ou atividades 
de extensão universitária, eventos científicos, culturais, projetos de 
pesquisa, atividade extraclasse, programas de iniciação científica, 
estágios extracurriculares,...)? 

1. Sim (35 votos) 
97,22% 
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2. Não (1 votos) 
2,78% 

4- Extensão - Como você avalia os programas institucionais na FDSM 
referentes à Extensão (atividades acadêmicas, cursos de extensão e 
ciclo de estudos avançados) 

1. Satisfatórios (34 votos) 
94,44% 

2. Não conheço (2 votos) 
5,56% 

5- Extensão - Você avalia que as atividades acadêmicas contribuem 
para o desenvolvimento de suas competências e habilidades? 

1. Sim (34 votos) 
94,44% 

2. Não (2 votos) 
5,56% 

6- Extensão - Em sua opinião, as atividades de Extensão são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (36 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

7- Extensão - A periodicidade de eventos científicos na FDSM é 
satisfatória? 

1. Sim (34 votos) 
94,44% 

2. Não (2 votos) 
5,56% 

8- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 
(concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar 
a assertiva, assinale a opção não sei responder: Foram oferecidas 
oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos 
ou atividades de extensão universitária. 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
44,44% 

2. 5 (9 votos) 
25,00% 

3. 4 (5 votos) 
13,89% 

4. Não sei responder (4 votos) 
11,11% 

5. 3 (2 votos) 
5,56% 

6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
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0,00% 
7. 2 (0 votos) 

0,00% 

9- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 atividades 
acadêmicas desenvolvidas possibilitam reflexão, convivência e 
respeito à diversidade. 

1. 6 (concordo totalmente) (20 votos) 
55,56% 

2. 5 (8 votos) 
22,22% 

3. 4 (5 votos) 
13,89% 

4. 3 (2 votos) 
5,56% 

5. Não sei responder (1 votos) 
2,78% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

10- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 promove 
atividades de cultura, de lazer e de interação social. 

1. 6 (concordo totalmente) (14 votos) 
38,89% 

2. 4 (9 votos) 
25,00% 

3. 5 (9 votos) 
25,00% 

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

5. 2 (1 votos) 
2,78% 

6. 3 (1 votos) 
2,78% 

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

11- Comunicação - Você avalia que a FDSM cuida de sua imagem 
institucional? 

1. Sim (36 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
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0,00% 

12- Comunicação - avalie a qualidade da comunicação da FDSM com 
seus alunos (divulgação de eventos e cursos): 

1. Excelente (22 votos) 
61,11% 

2. Ótimo (11 votos) 
30,56% 

3. Regular (3 votos) 
8,33% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

13- Comunicação - avalie o site da FDSM: 

1. Excelente (19 votos) 
52,78% 

2. Ótimo (15 votos) 
41,67% 

3. Regular (2 votos) 
5,56% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

14- Comunicação - avalie o portal do aluno 

1. Excelente (19 votos) 
52,78% 

2. Ótimo (16 votos) 
44,44% 

3. Regular (1 votos) 
2,78% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

15- Comunicação - avalie o e-mail de Notícias Acadêmicas 

1. Excelente (17 votos) 
47,22% 

2. Ótimo (13 votos) 
36,11% 

3. Regular (6 votos) 
16,67% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

16- Comunicação - avalie o envio de SMS 

1. Ótimo (14 votos) 
38,89% 

2. Excelente (13 votos) 
36,11% 

3. Regular (7 votos) 
19,44% 

4. Ruim (2 votos) 
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5,56% 

17- Comunicação - Você sabe como entrar em contato com a 
Ouvidoria da FDSM? 

1. Sim (32 votos) 
88,89% 

2. Não (4 votos) 
11,11% 

18- Comunicação - Na sua opinião, os recursos de tecnologia de 
informação e comunicação implantado para o processo de ensino-
aprendizagem permite a execução do projeto pedagógico? 

1. Sim (35 votos) 
97,22% 

2. Não (1 votos) 
2,78% 

19- Política de Atendimento aos Discentes - Você sabia que os 
acadêmicos podem obter apoio pedagógico no Núcleo de 
Psicopedagogia? 

1. Sim (32 votos) 
88,89% 

2. Não (4 votos) 
11,11% 

20- Política de Atendimento aos Discentes - Você conhece os diversos 
programas de apoio financeiro aos acadêmicos (bolsa Estímulo, 
bolsas de Iniciação Científica, bolsa Monitoria, bolsas por grupo 
familiar, e outros) 

1. Sim (35 votos) 
97,22% 

2. Não (1 votos) 
2,78% 

21- Você participou do ENEM no ano passado? 

1. Sim (27 votos) 
75,00% 

2. Não (9 votos) 
25,00% 

22- Como está o seu processo adaptativo ao curso após o primeiro 
semestre de aulas? 

1. Não estou encontrando dificuldades (33 votos) 
91,67% 

2. Estou com dificuldades (3 votos) 
8,33% 
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24- Após o primeiro semestre de aula, os conteúdos e as atividades 
trabalhados em aula estão de acordo com o que você esperava para a 
sua formação profissional? 

1. Sim (33 votos) 
91,67% 

2. Não (3 votos) 
8,33% 

25- Nos primeiros dias de aula você recebeu informações gerais sobre 
o curso, corpo docente, conteúdos das disciplinas, critérios de 
avaliação, bibliografias, trabalho monográfico, atividades 
complementares, atividades de estágio, enfim, aviso de como o curso 
seria desenvolvido? 

1. Sim (33 votos) 
91,67% 

2. Não (3 votos) 
8,33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: os comentários feitos nas perguntas abertas compõem relatório a parte, não publicável. 
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4º período A – formulário 1 

Código: 3323 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3 - Políticas Acadêmicas - alunos da 
graduação - Formulário 1 - 4º período A 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 36 / 90 

Perguntas da Enquete 

1- Ações acadêmico-administrativas - Você conhece o Projeto 
Pedagógico do Curso? 

1. Sim (31 votos) 
86,11% 

2. Não (5 votos) 
13,89% 

2- Ações acadêmico-administrativas - você entende que o número de 
aulas (carga horária) das disciplinas do seu atual período é suficiente 
para desenvolver o conteúdo das matérias? 

1. Sim (36 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

3- Ações acadêmico-administrativas - Você acredita que a matriz 
curricular atende aos objetivos propostos no Projeto Pedagógico do 
Curso? 

1. Sim (35 votos) 
97,22% 

2. Não (1 votos) 
2,78% 

4- Ações acadêmico-administrativas - como você classifica a forma 
com que os conteúdos lhe são transmitidos: 

1. Muito satisfatória (17 votos) 
47,22% 

2. Satisfatória (17 votos) 
47,22% 

3. Regular (2 votos) 
5,56% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

5. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 
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5- Ações acadêmico-administrativas - O curso está correspondendo as 
suas expectativas? 

1. Sim (34 votos) 
94,44% 

2. Não (2 votos) 
5,56% 

6- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam 
você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências 
reflexivas e críticas 

1. 5 (15 votos) 
41,67% 

2. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
41,67% 

3. 4 (4 votos) 
11,11% 

4. 2 (1 votos) 
2,78% 

5. 3 (1 votos) 
2,78% 

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

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

7- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso está propiciando experiências de aprendizagem 
inovadoras. 

1. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
41,67% 

2. 5 (14 votos) 
38,89% 

3. 4 (6 votos) 
16,67% 

4. 2 (1 votos) 
2,78% 

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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8- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
consciência ética para o exercício profissional. 

1. 6 (concordo totalmente) (22 votos) 
61,11% 

2. 5 (10 votos) 
27,78% 

3. 2 (2 votos) 
5,56% 

4. 4 (2 votos) 
5,56% 

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

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

9- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar 
em equipe. 

1. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
41,67% 

2. 5 (10 votos) 
27,78% 

3. 4 (9 votos) 
25,00% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,78% 

5. Não sei responder (1 votos) 
2,78% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

10- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e 
argumentação. 
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1. 6 (concordo totalmente) (23 votos) 
63,89% 

2. 5 (8 votos) 
22,22% 

3. 4 (4 votos) 
11,11% 

4. 2 (1 votos) 
2,78% 

5. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

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

11- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de 
pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas 
da sociedade. 

1. 6 (concordo totalmente) (21 votos) 
58,33% 

2. 5 (11 votos) 
30,56% 

3. 2 (2 votos) 
5,56% 

4. 4 (2 votos) 
5,56% 

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

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

12- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para você ampliar sua capacidade de 
comunicação nas formas oral e escrita. 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
44,44% 

2. 5 (11 votos) 
30,56% 

3. 4 (8 votos) 
22,22% 

4. 2 (1 votos) 
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2,78% 
5. 3 (0 votos) 

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

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

0,00% 

13- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente. 

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos) 
47,22% 

2. 5 (12 votos) 
33,33% 

3. 4 (4 votos) 
11,11% 

4. 3 (2 votos) 
5,56% 

5. 2 (1 votos) 
2,78% 

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

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

14- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 relações professor-aluno ao longo do curso estimulam 
você a estudar e aprender. 

1. 6 (concordo totalmente) (20 votos) 
55,56% 

2. 5 (9 votos) 
25,00% 

3. 3 (3 votos) 
8,33% 

4. 4 (3 votos) 
8,33% 

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,78% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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



 Avaliação Institucional - Eixo 3: Políticas Acadêmicas FDSM  4º período 2020 
 

8 

15- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 
superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação. 

1. 6 (concordo totalmente) (14 votos) 
38,89% 

2. 5 (12 votos) 
33,33% 

3. 4 (7 votos) 
19,44% 

4. 2 (1 votos) 
2,78% 

5. 3 (1 votos) 
2,78% 

6. Não sei responder (1 votos) 
2,78% 

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

16- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso exige de você organização e dedicação frequente 
aos estudos. 

1. 6 (concordo totalmente) (21 votos) 
58,33% 

2. 5 (11 votos) 
30,56% 

3. 4 (3 votos) 
8,33% 

4. 3 (1 votos) 
2,78% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

17- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Os professores demonstraram domínio dos conteúdos 
abordados nas disciplinas, de um modo geral. 
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1. 6 (concordo totalmente) (19 votos) 
52,78% 

2. 5 (12 votos) 
33,33% 

3. 4 (4 votos) 
11,11% 

4. 3 (1 votos) 
2,78% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

18- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou 
contemporâneos em sua área de formação. 

1. 6 (concordo totalmente) (19 votos) 
52,78% 

2. 5 (13 votos) 
36,11% 

3. 4 (3 votos) 
8,33% 

4. 2 (1 votos) 
2,78% 

5. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

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

19- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 dispôs de quantidade suficiente de 
funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 6 (concordo totalmente) (22 votos) 
61,11% 

2. 5 (8 votos) 
22,22% 

3. 4 (4 votos) 
11,11% 

4. 2 (1 votos) 
2,78% 
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5. Não sei responder (1 votos) 
2,78% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

20- Planos de Ensino - Você conhece o Plano de Ensino das 
Disciplinas? 

1. Sim (32 votos) 
88,89% 

2. Não (4 votos) 
11,11% 

21- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 planos de 
ensino apresentados pelos professores contribuem para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos. 

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos) 
47,22% 

2. 5 (11 votos) 
30,56% 

3. 4 (7 votos) 
19,44% 

4. 3 (1 votos) 
2,78% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

22- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 referências 
bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino 
contribuem para seus estudos e aprendizagens. 

1. 6 (concordo totalmente) (18 votos) 
50,00% 

2. 5 (14 votos) 
38,89% 

3. 4 (4 votos) 
11,11% 

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

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

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

0,00% 

23- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 
6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para 
avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: Os 
professores apresentam disponibilidade para atender os estudantes 
fora do horário das aulas, de um modo geral. 

1. 6 (concordo totalmente) (18 votos) 
50,00% 

2. 5 (12 votos) 
33,33% 

3. 4 (5 votos) 
13,89% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,78% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

24- Material Didático - Você entende que o material didático 
institucional indicado pelos professores é suficiente? 

1. Sim (30 votos) 
83,33% 

2. Não (6 votos) 
16,67% 

25- Material Didático - Na sua opinião, material didático institucional 
indicado contribui para a execução da formação definida no projeto 
pedagógico? 

1. Sim (36 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

26- Monitoria - Você é incentivado a participar de projetos de 
monitoria? 

1. Sim (29 votos) 
80,56% 

2. Não (7 votos) 
19,44% 
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27- Monitoria - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 curso 
disponibilizou monitores para auxiliar os estudantes. 

1. 5 (15 votos) 
41,67% 

2. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
36,11% 

3. 4 (5 votos) 
13,89% 

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

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,78% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

28- Atividades Complementares - Você conhece a tabela de atividades 
complementares disponível no site institucional? 

1. Sim (34 votos) 
94,44% 

2. Não (2 votos) 
5,56% 

29- Atividades Complementares - Como você avalia a divisão da carga 
horária da tabela de atividades complementares por modalidade? 

1. Satisfatória (16 votos) 
44,44% 

2. Muito satisfatória (15 votos) 
41,67% 

3. Regular (4 votos) 
11,11% 

4. Insatisfatória (1 votos) 
2,78% 

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

30- Atividades Complementares - Você tem conhecimento do boletim 
de eventos e atividades do Núcleo de Atividades Complementares? 

1. Sim (35 votos) 
97,22% 

2. Não (1 votos) 
2,78% 

31- Atividades Complementares - Como você avalia a qualidade do 
atendimento prestado pelo Núcleo de Atividades Complementares? 



 Avaliação Institucional - Eixo 3: Políticas Acadêmicas FDSM  4º período 2020 
 

13 

1. Muito satisfatória (19 votos) 
52,78% 

2. Satisfatória (13 votos) 
36,11% 

3. Muito insatisfatória (2 votos) 
5,56% 

4. Não sei responder (1 votos) 
2,78% 

5. Regular (1 votos) 
2,78% 

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

32- Processos de ensino-aprendizagem - Avalie a seguinte afirmação 
e indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso 
são compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos 
professores, de um modo geral. 

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos) 
47,22% 

2. 5 (13 votos) 
36,11% 

3. 4 (4 votos) 
11,11% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

33- Pesquisa - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Pesquisa? 

1. Muito satisfatória (17 votos) 
47,22% 

2. Satisfatória (11 votos) 
30,56% 

3. Regular (4 votos) 
11,11% 

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

5. Muito insatisfatória (1 votos) 
2,78% 

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 
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34- Pesquisa - Na sua opinião, a FDSM incentiva as atividades de 
Pesquisa de forma satisfatória? 

1. Sim (33 votos) 
91,67% 

2. Não (3 votos) 
8,33% 

35- Pesquisa - Você conhece os programas de Iniciação Científica e 
atividades que estimulam a investigação acadêmica na FDSM? 

1. Sim (31 votos) 
86,11% 

2. Não (5 votos) 
13,89% 

36- Pesquisa - Você conhece os incentivos para participar da iniciação 
científica? 

1. Sim (30 votos) 
83,33% 

2. Não (6 votos) 
16,67% 

37- Pesquisa - Você conhece os grupos de estudos e/ou de pesquisa 
desenvolvidos na FDSM? 

1. Sim (30 votos) 
83,33% 

2. Não (6 votos) 
16,67% 

38- Pesquisa - Na sua opinião, as atividades de Pesquisa são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (35 votos) 
97,22% 

2. Não (1 votos) 
2,78% 

39- Pesquisa - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique 
seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
"não sei responder": Foram oferecidas oportunidades para os 
estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de 
atividades que estimularam a investigação acadêmica. 

1. 6 (concordo totalmente) (14 votos) 
38,89% 

2. 5 (13 votos) 
36,11% 

3. 4 (3 votos) 
8,33% 
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4. 3 (2 votos) 
5,56% 

5. 1 (discordo totalmente) (2 votos) 
5,56% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

40- Geral - A organização do conteúdo e a metodologia empregada 
favorecem a aprendizagem? 

1. Sim (36 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

41- Geral - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu 
grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
não sei responder: Os estudantes participam de avaliações periódicas 
do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura). 

1. 6 (concordo totalmente) (20 votos) 
55,56% 

2. 5 (11 votos) 
30,56% 

3. 4 (5 votos) 
13,89% 

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% 

42 - Geral - Você já acessou a Ratio Juris, Revista Eletrônica da 
Graduação da Faculdade de Direito do Sul de Minas, vinculada a 
graduação, disponível no site institucional? 

1. Sim (21 votos) 
58,33% 

2. Não (15 votos) 
41,67% 

43 - Geral - E a revista do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
da FDSM também disponível no site institucional? 

1. Sim (18 votos) 
50,00% 

2. Não (18 votos) 
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50,00% 

 

4º período A – formulário 2 

Código: 3324 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3 - Políticas Acadêmicas - alunos da 
graduação - Formulário 2 - 4º período A 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 30 / 90 

Perguntas da Enquete 

1- Intercâmbio - Você sabe que a FDSM tem convênios de 
cooperação técnica e científica firmados com Universidades 
Estrangeiras? 

1. Sim (29 votos) 
96,67% 

2. Não (1 votos) 
3,33% 

2- Extensão - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Extensão? 

1. Muito satisfatória (18 votos) 
60,00% 

2. Satisfatória (8 votos) 
26,67% 

3. Regular (2 votos) 
6,67% 

4. Não sei responder (2 votos) 
6,67% 

5. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

3- Extensão - No seu curso, você é incentivado a participar e 
desenvolver atividades acadêmicas (programas, projetos ou atividades 
de extensão universitária, eventos científicos, culturais, projetos de 
pesquisa, atividade extraclasse, programas de iniciação científica, 
estágios extracurriculares,...)? 

1. Sim (28 votos) 
93,33% 

2. Não (2 votos) 
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6,67% 

4- Extensão - Como você avalia os programas institucionais na FDSM 
referentes à Extensão (atividades acadêmicas, cursos de extensão e 
ciclo de estudos avançados) 

1. Satisfatórios (27 votos) 
90,00% 

2. Não conheço (3 votos) 
10,00% 

5- Extensão - Você avalia que as atividades acadêmicas contribuem 
para o desenvolvimento de suas competências e habilidades? 

1. Sim (30 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

6- Extensão - Em sua opinião, as atividades de Extensão são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (29 votos) 
96,67% 

2. Não (1 votos) 
3,33% 

7- Extensão - A periodicidade de eventos científicos na FDSM é 
satisfatória? 

1. Sim (28 votos) 
93,33% 

2. Não (2 votos) 
6,67% 

8- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 
(concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar 
a assertiva, assinale a opção não sei responder: Foram oferecidas 
oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos 
ou atividades de extensão universitária. 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
53,33% 

2. 5 (7 votos) 
23,33% 

3. Não sei responder (3 votos) 
10,00% 

4. 4 (3 votos) 
10,00% 

5. 2 (1 votos) 
3,33% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 
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7. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

9- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 atividades 
acadêmicas desenvolvidas possibilitam reflexão, convivência e 
respeito à diversidade. 

1. 6 (concordo totalmente) (19 votos) 
63,33% 

2. 5 (7 votos) 
23,33% 

3. 4 (2 votos) 
6,67% 

4. Não sei responder (2 votos) 
6,67% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

10- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 promove 
atividades de cultura, de lazer e de interação social. 

1. 6 (concordo totalmente) (14 votos) 
46,67% 

2. 5 (8 votos) 
26,67% 

3. 4 (5 votos) 
16,67% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
3,33% 

5. 2 (1 votos) 
3,33% 

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

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

11- Comunicação - Você avalia que a FDSM cuida de sua imagem 
institucional? 

1. Sim (30 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 
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12- Comunicação - avalie a qualidade da comunicação da FDSM com 
seus alunos (divulgação de eventos e cursos): 

1. Excelente (15 votos) 
50,00% 

2. Ótimo (12 votos) 
40,00% 

3. Regular (3 votos) 
10,00% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

13- Comunicação - avalie o site da FDSM: 

1. Excelente (19 votos) 
63,33% 

2. Ótimo (10 votos) 
33,33% 

3. Regular (1 votos) 
3,33% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

14- Comunicação - avalie o portal do aluno 

1. Excelente (20 votos) 
66,67% 

2. Ótimo (9 votos) 
30,00% 

3. Regular (1 votos) 
3,33% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

15- Comunicação - avalie o e-mail de Notícias Acadêmicas 

1. Excelente (15 votos) 
50,00% 

2. Ótimo (10 votos) 
33,33% 

3. Regular (4 votos) 
13,33% 

4. Ruim (1 votos) 
3,33% 

16- Comunicação - avalie o envio de SMS 

1. Excelente (13 votos) 
43,33% 

2. Ótimo (10 votos) 
33,33% 

3. Regular (5 votos) 
16,67% 

4. Ruim (2 votos) 
6,67% 



 Avaliação Institucional - Eixo 3: Políticas Acadêmicas FDSM  4º período 2020 
 

20 

17- Comunicação - Você sabe como entrar em contato com a 
Ouvidoria da FDSM? 

1. Sim (28 votos) 
93,33% 

2. Não (2 votos) 
6,67% 

18- Comunicação - Na sua opinião, os recursos de tecnologia de 
informação e comunicação implantado para o processo de ensino-
aprendizagem permite a execução do projeto pedagógico? 

1. Sim (29 votos) 
96,67% 

2. Não (1 votos) 
3,33% 

19- Política de Atendimento aos Discentes - Você sabia que os 
acadêmicos podem obter apoio pedagógico no Núcleo de 
Psicopedagogia? 

1. Sim (26 votos) 
86,67% 

2. Não (4 votos) 
13,33% 

20- Política de Atendimento aos Discentes - Você conhece os diversos 
programas de apoio financeiro aos acadêmicos (bolsa Estímulo, 
bolsas de Iniciação Científica, bolsa Monitoria, bolsas por grupo 
familiar, e outros) 

1. Sim (28 votos) 
93,33% 

2. Não (2 votos) 
6,67% 
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4º período B – formulário 1 

Código: 3325 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3 - Políticas Acadêmicas - alunos da 
graduação - Formulário 1 - 4º período B 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 22 / 59 

Perguntas da Enquete 

1- Ações acadêmico-administrativas - Você conhece o Projeto 
Pedagógico do Curso? 

1. Sim (18 votos) 
81,82% 

2. Não (4 votos) 
18,18% 

2- Ações acadêmico-administrativas - você entende que o número de 
aulas (carga horária) das disciplinas do seu atual período é suficiente 
para desenvolver o conteúdo das matérias? 

1. Sim (20 votos) 
90,91% 

2. Não (2 votos) 
9,09% 

3- Ações acadêmico-administrativas - Você acredita que a matriz 
curricular atende aos objetivos propostos no Projeto Pedagógico do 
Curso? 

1. Sim (20 votos) 
90,91% 

2. Não (2 votos) 
9,09% 

4- Ações acadêmico-administrativas - como você classifica a forma 
com que os conteúdos lhe são transmitidos: 

1. Satisfatória (12 votos) 
54,55% 

2. Muito satisfatória (6 votos) 
27,27% 

3. Regular (2 votos) 
9,09% 

4. Insatisfatória (1 votos) 
4,55% 

5. Muito insatisfatória (1 votos) 
4,55% 
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5- Ações acadêmico-administrativas - O curso está correspondendo as 
suas expectativas? 

1. Sim (18 votos) 
81,82% 

2. Não (4 votos) 
18,18% 

6- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam 
você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências 
reflexivas e críticas 

1. 5 (8 votos) 
36,36% 

2. 6 (concordo totalmente) (6 votos) 
27,27% 

3. 4 (3 votos) 
13,64% 

4. 3 (2 votos) 
9,09% 

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

6. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,55% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

7- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso está propiciando experiências de aprendizagem 
inovadoras. 

1. 5 (7 votos) 
31,82% 

2. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
31,82% 

3. 3 (3 votos) 
13,64% 

4. 4 (2 votos) 
9,09% 

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,55% 

6. 2 (1 votos) 
4,55% 

7. Não sei responder (1 votos) 
4,55% 
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8- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
consciência ética para o exercício profissional. 

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

2. 5 (5 votos) 
22,73% 

3. 4 (2 votos) 
9,09% 

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

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,55% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

9- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar 
em equipe. 

1. 4 (6 votos) 
27,27% 

2. 5 (6 votos) 
27,27% 

3. 6 (concordo totalmente) (5 votos) 
22,73% 

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

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,55% 

6. 2 (1 votos) 
4,55% 

7. 3 (1 votos) 
4,55% 

10- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e 
argumentação. 
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1. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
40,91% 

2. 5 (8 votos) 
36,36% 

3. 4 (3 votos) 
13,64% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

11- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de 
pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas 
da sociedade. 

1. 5 (12 votos) 
54,55% 

2. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
36,36% 

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

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

12- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para você ampliar sua capacidade de 
comunicação nas formas oral e escrita. 

1. 5 (13 votos) 
59,09% 

2. 6 (concordo totalmente) (6 votos) 
27,27% 

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

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
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4,55% 
5. 3 (1 votos) 

4,55% 
6. 4 (0 votos) 

0,00% 
7. 2 (0 votos) 

0,00% 

13- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente. 

1. 5 (11 votos) 
50,00% 

2. 6 (concordo totalmente) (6 votos) 
27,27% 

3. 4 (2 votos) 
9,09% 

4. 3 (1 votos) 
4,55% 

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,55% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

14- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 relações professor-aluno ao longo do curso estimulam 
você a estudar e aprender. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
45,45% 

2. 4 (5 votos) 
22,73% 

3. 5 (3 votos) 
13,64% 

4. 3 (2 votos) 
9,09% 

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

6. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,55% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 
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15- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 
superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação. 

1. 5 (7 votos) 
31,82% 

2. 6 (concordo totalmente) (6 votos) 
27,27% 

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

4. 1 (discordo totalmente) (2 votos) 
9,09% 

5. 2 (2 votos) 
9,09% 

6. 4 (2 votos) 
9,09% 

7. 3 (1 votos) 
4,55% 

16- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso exige de você organização e dedicação frequente 
aos estudos. 

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

2. 5 (4 votos) 
18,18% 

3. 4 (3 votos) 
13,64% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

17- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Os professores demonstraram domínio dos conteúdos 
abordados nas disciplinas, de um modo geral. 
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1. 5 (11 votos) 
50,00% 

2. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
31,82% 

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

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

5. 3 (1 votos) 
4,55% 

6. 4 (1 votos) 
4,55% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

18- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou 
contemporâneos em sua área de formação. 

1. 5 (11 votos) 
50,00% 

2. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
36,36% 

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

4. 3 (1 votos) 
4,55% 

5. 4 (1 votos) 
4,55% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

19- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 dispôs de quantidade suficiente de 
funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

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

2. 5 (6 votos) 
27,27% 

3. 4 (2 votos) 
9,09% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,55% 
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5. Não sei responder (1 votos) 
4,55% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

20- Planos de Ensino - Você conhece o Plano de Ensino das 
Disciplinas? 

1. Sim (22 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

21- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 planos de 
ensino apresentados pelos professores contribuem para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
45,45% 

2. 5 (8 votos) 
36,36% 

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

4. 2 (1 votos) 
4,55% 

5. 4 (1 votos) 
4,55% 

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

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

22- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 referências 
bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino 
contribuem para seus estudos e aprendizagens. 

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

2. 5 (8 votos) 
36,36% 

3. 4 (1 votos) 
4,55% 

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

5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
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0,00% 
6. 2 (0 votos) 

0,00% 
7. 3 (0 votos) 

0,00% 

23- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 
6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para 
avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: Os 
professores apresentam disponibilidade para atender os estudantes 
fora do horário das aulas, de um modo geral. 

1. 6 (concordo totalmente) (11 votos) 
50,00% 

2. 5 (7 votos) 
31,82% 

3. 4 (2 votos) 
9,09% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

24- Material Didático - Você entende que o material didático 
institucional indicado pelos professores é suficiente? 

1. Sim (17 votos) 
77,27% 

2. Não (5 votos) 
22,73% 

25- Material Didático - Na sua opinião, material didático institucional 
indicado contribui para a execução da formação definida no projeto 
pedagógico? 

1. Sim (19 votos) 
86,36% 

2. Não (3 votos) 
13,64% 

26- Monitoria - Você é incentivado a participar de projetos de 
monitoria? 

1. Não (12 votos) 
54,55% 

2. Sim (10 votos) 
45,45% 
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27- Monitoria - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 curso 
disponibilizou monitores para auxiliar os estudantes. 

1. 5 (8 votos) 
36,36% 

2. 6 (concordo totalmente) (5 votos) 
22,73% 

3. 3 (4 votos) 
18,18% 

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

5. 4 (1 votos) 
4,55% 

6. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,55% 

7. 2 (1 votos) 
4,55% 

28- Atividades Complementares - Você conhece a tabela de atividades 
complementares disponível no site institucional? 

1. Sim (22 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

29- Atividades Complementares - Como você avalia a divisão da carga 
horária da tabela de atividades complementares por modalidade? 

1. Satisfatória (13 votos) 
59,09% 

2. Muito satisfatória (5 votos) 
22,73% 

3. Muito insatisfatória (2 votos) 
9,09% 

4. Regular (2 votos) 
9,09% 

5. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

30- Atividades Complementares - Você tem conhecimento do boletim 
de eventos e atividades do Núcleo de Atividades Complementares? 

1. Sim (19 votos) 
86,36% 

2. Não (3 votos) 
13,64% 

31- Atividades Complementares - Como você avalia a qualidade do 
atendimento prestado pelo Núcleo de Atividades Complementares? 
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1. Satisfatória (11 votos) 
50,00% 

2. Muito satisfatória (10 votos) 
45,45% 

3. Muito insatisfatória (1 votos) 
4,55% 

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

5. Regular (0 votos) 
0,00% 

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

32- Processos de ensino-aprendizagem - Avalie a seguinte afirmação 
e indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso 
são compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos 
professores, de um modo geral. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
45,45% 

2. 5 (6 votos) 
27,27% 

3. 4 (4 votos) 
18,18% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

33- Pesquisa - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Pesquisa? 

1. Muito satisfatória (7 votos) 
31,82% 

2. Satisfatória (5 votos) 
22,73% 

3. Regular (4 votos) 
18,18% 

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

5. Muito insatisfatória (2 votos) 
9,09% 

6. Insatisfatória (1 votos) 
4,55% 



 Avaliação Institucional - Eixo 3: Políticas Acadêmicas FDSM  4º período 2020 
 

32 

34- Pesquisa - Na sua opinião, a FDSM incentiva as atividades de 
Pesquisa de forma satisfatória? 

1. Sim (17 votos) 
77,27% 

2. Não (5 votos) 
22,73% 

35- Pesquisa - Você conhece os programas de Iniciação Científica e 
atividades que estimulam a investigação acadêmica na FDSM? 

1. Sim (15 votos) 
68,18% 

2. Não (7 votos) 
31,82% 

36- Pesquisa - Você conhece os incentivos para participar da iniciação 
científica? 

1. Sim (13 votos) 
59,09% 

2. Não (9 votos) 
40,91% 

37- Pesquisa - Você conhece os grupos de estudos e/ou de pesquisa 
desenvolvidos na FDSM? 

1. Sim (14 votos) 
63,64% 

2. Não (8 votos) 
36,36% 

38- Pesquisa - Na sua opinião, as atividades de Pesquisa são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (20 votos) 
90,91% 

2. Não (2 votos) 
9,09% 

39- Pesquisa - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique 
seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
"não sei responder": Foram oferecidas oportunidades para os 
estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de 
atividades que estimularam a investigação acadêmica. 

1. 6 (concordo totalmente) (6 votos) 
27,27% 

2. 5 (5 votos) 
22,73% 

3. Não sei responder (4 votos) 
18,18% 
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4. 4 (3 votos) 
13,64% 

5. 3 (2 votos) 
9,09% 

6. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,55% 

7. 2 (1 votos) 
4,55% 

40- Geral - A organização do conteúdo e a metodologia empregada 
favorecem a aprendizagem? 

1. Sim (21 votos) 
95,45% 

2. Não (1 votos) 
4,55% 

41- Geral - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu 
grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
não sei responder: Os estudantes participam de avaliações periódicas 
do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura). 

1. 6 (concordo totalmente) (11 votos) 
50,00% 

2. 5 (5 votos) 
22,73% 

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

4. 4 (2 votos) 
9,09% 

5. 3 (1 votos) 
4,55% 

6. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,55% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

42 - Geral - Você já acessou a Ratio Juris, Revista Eletrônica da 
Graduação da Faculdade de Direito do Sul de Minas, vinculada a 
graduação, disponível no site institucional? 

1. Não (13 votos) 
59,09% 

2. Sim (9 votos) 
40,91% 

43 - Geral - E a revista do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
da FDSM também disponível no site institucional? 

1. Não (16 votos) 
72,73% 

2. Sim (6 votos) 
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27,27% 

 

4º período B – formulário 2 

Código: 3326 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3 - Políticas Acadêmicas - alunos da 
graduação - Formulário 2 - 4º período B 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 20 / 59 

Perguntas da Enquete 

1- Intercâmbio - Você sabe que a FDSM tem convênios de 
cooperação técnica e científica firmados com Universidades 
Estrangeiras? 

1. Sim (17 votos) 
85,00% 

2. Não (3 votos) 
15,00% 

2- Extensão - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Extensão? 

1. Muito satisfatória (10 votos) 
50,00% 

2. Satisfatória (7 votos) 
35,00% 

3. Regular (2 votos) 
10,00% 

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

5. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

3- Extensão - No seu curso, você é incentivado a participar e 
desenvolver atividades acadêmicas (programas, projetos ou atividades 
de extensão universitária, eventos científicos, culturais, projetos de 
pesquisa, atividade extraclasse, programas de iniciação científica, 
estágios extracurriculares,...)? 

1. Sim (17 votos) 
85,00% 

2. Não (3 votos) 
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15,00% 

4- Extensão - Como você avalia os programas institucionais na FDSM 
referentes à Extensão (atividades acadêmicas, cursos de extensão e 
ciclo de estudos avançados) 

1. Satisfatórios (18 votos) 
90,00% 

2. Não conheço (2 votos) 
10,00% 

5- Extensão - Você avalia que as atividades acadêmicas contribuem 
para o desenvolvimento de suas competências e habilidades? 

1. Sim (20 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

6- Extensão - Em sua opinião, as atividades de Extensão são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (20 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

7- Extensão - A periodicidade de eventos científicos na FDSM é 
satisfatória? 

1. Sim (18 votos) 
90,00% 

2. Não (2 votos) 
10,00% 

8- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 
(concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar 
a assertiva, assinale a opção não sei responder: Foram oferecidas 
oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos 
ou atividades de extensão universitária. 

1. 4 (7 votos) 
35,00% 

2. 5 (6 votos) 
30,00% 

3. 6 (concordo totalmente) (4 votos) 
20,00% 

4. 3 (2 votos) 
10,00% 

5. Não sei responder (1 votos) 
5,00% 

6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 
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7. 2 (0 votos) 
0,00% 

9- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 atividades 
acadêmicas desenvolvidas possibilitam reflexão, convivência e 
respeito à diversidade. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
50,00% 

2. 5 (6 votos) 
30,00% 

3. 4 (3 votos) 
15,00% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

10- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 promove 
atividades de cultura, de lazer e de interação social. 

1. 5 (10 votos) 
50,00% 

2. 6 (concordo totalmente) (5 votos) 
25,00% 

3. 4 (3 votos) 
15,00% 

4. 3 (1 votos) 
5,00% 

5. Não sei responder (1 votos) 
5,00% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

11- Comunicação - Você avalia que a FDSM cuida de sua imagem 
institucional? 

1. Sim (20 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 



 Avaliação Institucional - Eixo 3: Políticas Acadêmicas FDSM  4º período 2020 
 

37 

12- Comunicação - avalie a qualidade da comunicação da FDSM com 
seus alunos (divulgação de eventos e cursos): 

1. Ótimo (10 votos) 
50,00% 

2. Excelente (7 votos) 
35,00% 

3. Regular (2 votos) 
10,00% 

4. Ruim (1 votos) 
5,00% 

13- Comunicação - avalie o site da FDSM: 

1. Ótimo (9 votos) 
45,00% 

2. Excelente (8 votos) 
40,00% 

3. Regular (3 votos) 
15,00% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

14- Comunicação - avalie o portal do aluno 

1. Ótimo (9 votos) 
45,00% 

2. Excelente (7 votos) 
35,00% 

3. Regular (4 votos) 
20,00% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

15- Comunicação - avalie o e-mail de Notícias Acadêmicas 

1. Ótimo (12 votos) 
60,00% 

2. Excelente (8 votos) 
40,00% 

3. Regular (0 votos) 
0,00% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

16- Comunicação - avalie o envio de SMS 

1. Ótimo (9 votos) 
45,00% 

2. Excelente (6 votos) 
30,00% 

3. Regular (4 votos) 
20,00% 

4. Ruim (1 votos) 
5,00% 
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17- Comunicação - Você sabe como entrar em contato com a 
Ouvidoria da FDSM? 

1. Sim (17 votos) 
85,00% 

2. Não (3 votos) 
15,00% 

18- Comunicação - Na sua opinião, os recursos de tecnologia de 
informação e comunicação implantado para o processo de ensino-
aprendizagem permite a execução do projeto pedagógico? 

1. Sim (20 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

19- Política de Atendimento aos Discentes - Você sabia que os 
acadêmicos podem obter apoio pedagógico no Núcleo de 
Psicopedagogia? 

1. Sim (16 votos) 
80,00% 

2. Não (4 votos) 
20,00% 

20- Política de Atendimento aos Discentes - Você conhece os diversos 
programas de apoio financeiro aos acadêmicos (bolsa Estímulo, 
bolsas de Iniciação Científica, bolsa Monitoria, bolsas por grupo 
familiar, e outros) 

1. Sim (19 votos) 
95,00% 

2. Não (1 votos) 
5,00% 
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4º período D – formulário 1 

Código: 3327 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3 - Políticas Acadêmicas - alunos da 
graduação - Formulário 1 - 4º período D 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 46 / 88 

Perguntas da Enquete 

1- Ações acadêmico-administrativas - Você conhece o Projeto 
Pedagógico do Curso? 

1. Sim (37 votos) 
80,43% 

2. Não (9 votos) 
19,57% 

2- Ações acadêmico-administrativas - você entende que o número de 
aulas (carga horária) das disciplinas do seu atual período é suficiente 
para desenvolver o conteúdo das matérias? 

1. Sim (43 votos) 
93,48% 

2. Não (3 votos) 
6,52% 

3- Ações acadêmico-administrativas - Você acredita que a matriz 
curricular atende aos objetivos propostos no Projeto Pedagógico do 
Curso? 

1. Sim (44 votos) 
95,65% 

2. Não (2 votos) 
4,35% 

4- Ações acadêmico-administrativas - como você classifica a forma 
com que os conteúdos lhe são transmitidos: 

1. Muito satisfatória (21 votos) 
45,65% 

2. Satisfatória (20 votos) 
43,48% 

3. Regular (3 votos) 
6,52% 

4. Insatisfatória (1 votos) 
2,17% 

5. Muito insatisfatória (1 votos) 
2,17% 
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5- Ações acadêmico-administrativas - O curso está correspondendo as 
suas expectativas? 

1. Sim (45 votos) 
97,83% 

2. Não (1 votos) 
2,17% 

6- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam 
você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências 
reflexivas e críticas 

1. 6 (concordo totalmente) (22 votos) 
47,83% 

2. 5 (14 votos) 
30,43% 

3. 4 (8 votos) 
17,39% 

4. 3 (1 votos) 
2,17% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

7- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso está propiciando experiências de aprendizagem 
inovadoras. 

1. 6 (concordo totalmente) (18 votos) 
39,13% 

2. 5 (15 votos) 
32,61% 

3. 4 (9 votos) 
19,57% 

4. 3 (3 votos) 
6,52% 

5. 2 (1 votos) 
2,17% 

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

7. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 
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8- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
consciência ética para o exercício profissional. 

1. 6 (concordo totalmente) (28 votos) 
60,87% 

2. 5 (12 votos) 
26,09% 

3. 4 (4 votos) 
8,70% 

4. 3 (2 votos) 
4,35% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

9- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar 
em equipe. 

1. 6 (concordo totalmente) (25 votos) 
54,35% 

2. 5 (12 votos) 
26,09% 

3. 4 (7 votos) 
15,22% 

4. 3 (1 votos) 
2,17% 

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,17% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

10- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e 
argumentação. 
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1. 6 (concordo totalmente) (28 votos) 
60,87% 

2. 5 (12 votos) 
26,09% 

3. 4 (5 votos) 
10,87% 

4. 3 (1 votos) 
2,17% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

11- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de 
pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas 
da sociedade. 

1. 6 (concordo totalmente) (28 votos) 
60,87% 

2. 5 (12 votos) 
26,09% 

3. 3 (3 votos) 
6,52% 

4. 4 (3 votos) 
6,52% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

12- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para você ampliar sua capacidade de 
comunicação nas formas oral e escrita. 

1. 6 (concordo totalmente) (26 votos) 
56,52% 

2. 5 (13 votos) 
28,26% 

3. 4 (5 votos) 
10,87% 

4. 2 (1 votos) 
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2,17% 
5. 3 (1 votos) 

2,17% 
6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 

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

0,00% 

13- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente. 

1. 6 (concordo totalmente) (26 votos) 
56,52% 

2. 5 (15 votos) 
32,61% 

3. 4 (3 votos) 
6,52% 

4. 3 (2 votos) 
4,35% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

14- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 relações professor-aluno ao longo do curso estimulam 
você a estudar e aprender. 

1. 6 (concordo totalmente) (22 votos) 
47,83% 

2. 5 (15 votos) 
32,61% 

3. 4 (6 votos) 
13,04% 

4. 3 (3 votos) 
6,52% 

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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15- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 
superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação. 

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos) 
36,96% 

2. 5 (15 votos) 
32,61% 

3. 4 (11 votos) 
23,91% 

4. 3 (1 votos) 
2,17% 

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,17% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

16- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso exige de você organização e dedicação frequente 
aos estudos. 

1. 6 (concordo totalmente) (30 votos) 
65,22% 

2. 5 (11 votos) 
23,91% 

3. 4 (5 votos) 
10,87% 

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% 

17- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Os professores demonstraram domínio dos conteúdos 
abordados nas disciplinas, de um modo geral. 
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1. 6 (concordo totalmente) (26 votos) 
56,52% 

2. 5 (16 votos) 
34,78% 

3. 4 (4 votos) 
8,70% 

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% 

18- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou 
contemporâneos em sua área de formação. 

1. 6 (concordo totalmente) (26 votos) 
56,52% 

2. 5 (13 votos) 
28,26% 

3. 4 (6 votos) 
13,04% 

4. 3 (1 votos) 
2,17% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

19- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 dispôs de quantidade suficiente de 
funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 6 (concordo totalmente) (32 votos) 
69,57% 

2. 5 (9 votos) 
19,57% 

3. 3 (3 votos) 
6,52% 

4. 4 (2 votos) 
4,35% 
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5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

20- Planos de Ensino - Você conhece o Plano de Ensino das 
Disciplinas? 

1. Sim (42 votos) 
91,30% 

2. Não (4 votos) 
8,70% 

21- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 planos de 
ensino apresentados pelos professores contribuem para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos. 

1. 6 (concordo totalmente) (27 votos) 
58,70% 

2. 5 (13 votos) 
28,26% 

3. 4 (4 votos) 
8,70% 

4. 3 (2 votos) 
4,35% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

22- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 referências 
bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino 
contribuem para seus estudos e aprendizagens. 

1. 6 (concordo totalmente) (28 votos) 
60,87% 

2. 5 (13 votos) 
28,26% 

3. 4 (4 votos) 
8,70% 

4. 2 (1 votos) 
2,17% 

5. 3 (0 votos) 
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0,00% 
6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 

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

0,00% 

23- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 
6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para 
avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: Os 
professores apresentam disponibilidade para atender os estudantes 
fora do horário das aulas, de um modo geral. 

1. 6 (concordo totalmente) (21 votos) 
45,65% 

2. 5 (17 votos) 
36,96% 

3. 4 (5 votos) 
10,87% 

4. 3 (2 votos) 
4,35% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

24- Material Didático - Você entende que o material didático 
institucional indicado pelos professores é suficiente? 

1. Sim (42 votos) 
91,30% 

2. Não (4 votos) 
8,70% 

25- Material Didático - Na sua opinião, material didático institucional 
indicado contribui para a execução da formação definida no projeto 
pedagógico? 

1. Sim (44 votos) 
95,65% 

2. Não (2 votos) 
4,35% 

26- Monitoria - Você é incentivado a participar de projetos de 
monitoria? 

1. Sim (33 votos) 
71,74% 

2. Não (13 votos) 
28,26% 
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27- Monitoria - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 curso 
disponibilizou monitores para auxiliar os estudantes. 

1. 6 (concordo totalmente) (23 votos) 
50,00% 

2. 5 (13 votos) 
28,26% 

3. 4 (8 votos) 
17,39% 

4. 3 (2 votos) 
4,35% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

28- Atividades Complementares - Você conhece a tabela de atividades 
complementares disponível no site institucional? 

1. Sim (43 votos) 
93,48% 

2. Não (3 votos) 
6,52% 

29- Atividades Complementares - Como você avalia a divisão da carga 
horária da tabela de atividades complementares por modalidade? 

1. Satisfatória (18 votos) 
39,13% 

2. Muito satisfatória (17 votos) 
36,96% 

3. Regular (9 votos) 
19,57% 

4. Muito insatisfatória (2 votos) 
4,35% 

5. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

30- Atividades Complementares - Você tem conhecimento do boletim 
de eventos e atividades do Núcleo de Atividades Complementares? 

1. Sim (41 votos) 
89,13% 

2. Não (5 votos) 
10,87% 

31- Atividades Complementares - Como você avalia a qualidade do 
atendimento prestado pelo Núcleo de Atividades Complementares? 
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1. Muito satisfatória (26 votos) 
56,52% 

2. Satisfatória (16 votos) 
34,78% 

3. Regular (3 votos) 
6,52% 

4. Muito insatisfatória (1 votos) 
2,17% 

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

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

32- Processos de ensino-aprendizagem - Avalie a seguinte afirmação 
e indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso 
são compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos 
professores, de um modo geral. 

1. 6 (concordo totalmente) (28 votos) 
60,87% 

2. 5 (12 votos) 
26,09% 

3. 4 (4 votos) 
8,70% 

4. 3 (2 votos) 
4,35% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

33- Pesquisa - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Pesquisa? 

1. Muito satisfatória (22 votos) 
47,83% 

2. Satisfatória (14 votos) 
30,43% 

3. Regular (4 votos) 
8,70% 

4. Não sei responder (4 votos) 
8,70% 

5. Muito insatisfatória (2 votos) 
4,35% 

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 



 Avaliação Institucional - Eixo 3: Políticas Acadêmicas FDSM  4º período 2020 
 

50 

34- Pesquisa - Na sua opinião, a FDSM incentiva as atividades de 
Pesquisa de forma satisfatória? 

1. Sim (41 votos) 
89,13% 

2. Não (5 votos) 
10,87% 

35- Pesquisa - Você conhece os programas de Iniciação Científica e 
atividades que estimulam a investigação acadêmica na FDSM? 

1. Sim (34 votos) 
73,91% 

2. Não (12 votos) 
26,09% 

36- Pesquisa - Você conhece os incentivos para participar da iniciação 
científica? 

1. Sim (30 votos) 
65,22% 

2. Não (16 votos) 
34,78% 

37- Pesquisa - Você conhece os grupos de estudos e/ou de pesquisa 
desenvolvidos na FDSM? 

1. Sim (37 votos) 
80,43% 

2. Não (9 votos) 
19,57% 

38- Pesquisa - Na sua opinião, as atividades de Pesquisa são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (44 votos) 
95,65% 

2. Não (2 votos) 
4,35% 

39- Pesquisa - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique 
seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
"não sei responder": Foram oferecidas oportunidades para os 
estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de 
atividades que estimularam a investigação acadêmica. 

1. 6 (concordo totalmente) (22 votos) 
47,83% 

2. 5 (11 votos) 
23,91% 

3. 4 (7 votos) 
15,22% 
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4. 3 (5 votos) 
10,87% 

5. 2 (1 votos) 
2,17% 

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

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

40- Geral - A organização do conteúdo e a metodologia empregada 
favorecem a aprendizagem? 

1. Sim (46 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

41- Geral - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu 
grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
não sei responder: Os estudantes participam de avaliações periódicas 
do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura). 

1. 6 (concordo totalmente) (26 votos) 
56,52% 

2. 5 (12 votos) 
26,09% 

3. 4 (5 votos) 
10,87% 

4. Não sei responder (2 votos) 
4,35% 

5. 3 (1 votos) 
2,17% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

42 - Geral - Você já acessou a Ratio Juris, Revista Eletrônica da 
Graduação da Faculdade de Direito do Sul de Minas, vinculada a 
graduação, disponível no site institucional? 

1. Não (25 votos) 
54,35% 

2. Sim (21 votos) 
45,65% 

43 - Geral - E a revista do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
da FDSM também disponível no site institucional? 

1. Não (26 votos) 
56,52% 

2. Sim (20 votos) 
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43,48% 

 

4º período D – formulário 2 

Código: 3328 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3 - Políticas Acadêmicas - alunos da 
graduação - Formulário 2 - 4º período D 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 44 / 88 

Perguntas da Enquete 

1- Intercâmbio - Você sabe que a FDSM tem convênios de 
cooperação técnica e científica firmados com Universidades 
Estrangeiras? 

1. Sim (41 votos) 
93,18% 

2. Não (3 votos) 
6,82% 

2- Extensão - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Extensão? 

1. Muito satisfatória (27 votos) 
61,36% 

2. Satisfatória (13 votos) 
29,55% 

3. Regular (2 votos) 
4,55% 

4. Muito insatisfatória (1 votos) 
2,27% 

5. Não sei responder (1 votos) 
2,27% 

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

3- Extensão - No seu curso, você é incentivado a participar e 
desenvolver atividades acadêmicas (programas, projetos ou atividades 
de extensão universitária, eventos científicos, culturais, projetos de 
pesquisa, atividade extraclasse, programas de iniciação científica, 
estágios extracurriculares,...)? 

1. Sim (39 votos) 
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88,64% 
2. Não (5 votos) 

11,36% 

4- Extensão - Como você avalia os programas institucionais na FDSM 
referentes à Extensão (atividades acadêmicas, cursos de extensão e 
ciclo de estudos avançados) 

1. Satisfatórios (42 votos) 
95,45% 

2. Não conheço (2 votos) 
4,55% 

5- Extensão - Você avalia que as atividades acadêmicas contribuem 
para o desenvolvimento de suas competências e habilidades? 

1. Sim (44 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

6- Extensão - Em sua opinião, as atividades de Extensão são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (44 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

7- Extensão - A periodicidade de eventos científicos na FDSM é 
satisfatória? 

1. Sim (39 votos) 
88,64% 

2. Não (5 votos) 
11,36% 

8- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 
(concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar 
a assertiva, assinale a opção não sei responder: Foram oferecidas 
oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos 
ou atividades de extensão universitária. 

1. 6 (concordo totalmente) (23 votos) 
52,27% 

2. 5 (14 votos) 
31,82% 

3. 4 (4 votos) 
9,09% 

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

5. 3 (1 votos) 
2,27% 
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6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

9- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 atividades 
acadêmicas desenvolvidas possibilitam reflexão, convivência e 
respeito à diversidade. 

1. 6 (concordo totalmente) (31 votos) 
70,45% 

2. 5 (9 votos) 
20,45% 

3. 4 (4 votos) 
9,09% 

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% 

10- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 promove 
atividades de cultura, de lazer e de interação social. 

1. 6 (concordo totalmente) (27 votos) 
61,36% 

2. 5 (9 votos) 
20,45% 

3. 4 (6 votos) 
13,64% 

4. 3 (1 votos) 
2,27% 

5. Não sei responder (1 votos) 
2,27% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

11- Comunicação - Você avalia que a FDSM cuida de sua imagem 
institucional? 

1. Sim (44 votos) 
100,00% 
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2. Não (0 votos) 
0,00% 

12- Comunicação - avalie a qualidade da comunicação da FDSM com 
seus alunos (divulgação de eventos e cursos): 

1. Excelente (26 votos) 
59,09% 

2. Ótimo (16 votos) 
36,36% 

3. Regular (2 votos) 
4,55% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

13- Comunicação - avalie o site da FDSM: 

1. Excelente (27 votos) 
61,36% 

2. Ótimo (16 votos) 
36,36% 

3. Regular (1 votos) 
2,27% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

14- Comunicação - avalie o portal do aluno 

1. Excelente (25 votos) 
56,82% 

2. Ótimo (17 votos) 
38,64% 

3. Regular (2 votos) 
4,55% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

15- Comunicação - avalie o e-mail de Notícias Acadêmicas 

1. Excelente (24 votos) 
54,55% 

2. Ótimo (18 votos) 
40,91% 

3. Regular (2 votos) 
4,55% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

16- Comunicação - avalie o envio de SMS 

1. Excelente (21 votos) 
47,73% 

2. Regular (10 votos) 
22,73% 

3. Ótimo (9 votos) 
20,45% 
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4. Ruim (4 votos) 
9,09% 

17- Comunicação - Você sabe como entrar em contato com a 
Ouvidoria da FDSM? 

1. Sim (42 votos) 
95,45% 

2. Não (2 votos) 
4,55% 

18- Comunicação - Na sua opinião, os recursos de tecnologia de 
informação e comunicação implantado para o processo de ensino-
aprendizagem permite a execução do projeto pedagógico? 

1. Sim (44 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

19- Política de Atendimento aos Discentes - Você sabia que os 
acadêmicos podem obter apoio pedagógico no Núcleo de 
Psicopedagogia? 

1. Sim (42 votos) 
95,45% 

2. Não (2 votos) 
4,55% 

20- Política de Atendimento aos Discentes - Você conhece os diversos 
programas de apoio financeiro aos acadêmicos (bolsa Estímulo, 
bolsas de Iniciação Científica, bolsa Monitoria, bolsas por grupo 
familiar, e outros) 

1. Sim (42 votos) 
95,45% 

2. Não (2 votos) 
4,55% 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: os comentários feitos nas perguntas abertas compõem relatório a parte, não publicável. 



 

  

2020 

 

Avaliação Institucional - Eixo 3: Políticas Acadêmicas FDSM                
6º período 



 Avaliação Institucional - Eixo 3: Políticas Acadêmicas FDSM  6º período 2020 
 

2 

Índice 

6º período A – formulário 1 .......................................................................................................... 3 

6º período A – formulário 2 ........................................................................................................ 16 

6º período B – formulário 1 ........................................................................................................ 21 

6º período B – formulário 2 ........................................................................................................ 34 

6º período D – formulário 1 ........................................................................................................ 39 

6º período D – formulário 2 ........................................................................................................ 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Avaliação Institucional - Eixo 3: Políticas Acadêmicas FDSM  6º período 2020 
 

3 

6º período A – formulário 1 

Código: 3329 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3 - Políticas Acadêmicas - alunos da 
graduação - Formulário 1 - 6º período A 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 38 / 79 

Perguntas da Enquete 

1- Ações acadêmico-administrativas - Você conhece o Projeto 
Pedagógico do Curso? 

1. Sim (28 votos) 
73,68% 

2. Não (10 votos) 
26,32% 

2- Ações acadêmico-administrativas - você entende que o número de 
aulas (carga horária) das disciplinas do seu atual período é suficiente 
para desenvolver o conteúdo das matérias? 

1. Sim (34 votos) 
89,47% 

2. Não (4 votos) 
10,53% 

3- Ações acadêmico-administrativas - Você acredita que a matriz 
curricular atende aos objetivos propostos no Projeto Pedagógico do 
Curso? 

1. Sim (34 votos) 
89,47% 

2. Não (4 votos) 
10,53% 

4- Ações acadêmico-administrativas - como você classifica a forma 
com que os conteúdos lhe são transmitidos: 

1. Satisfatória (18 votos) 
47,37% 

2. Muito satisfatória (12 votos) 
31,58% 

3. Regular (8 votos) 
21,05% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

5. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 
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5- Ações acadêmico-administrativas - O curso está correspondendo as 
suas expectativas? 

1. Sim (36 votos) 
94,74% 

2. Não (2 votos) 
5,26% 

6- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam 
você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências 
reflexivas e críticas 

1. 5 (13 votos) 
34,21% 

2. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
34,21% 

3. 4 (5 votos) 
13,16% 

4. 1 (discordo totalmente) (2 votos) 
5,26% 

5. 2 (2 votos) 
5,26% 

6. 3 (2 votos) 
5,26% 

7. Não sei responder (1 votos) 
2,63% 

7- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso está propiciando experiências de aprendizagem 
inovadoras. 

1. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
39,47% 

2. 5 (12 votos) 
31,58% 

3. 4 (6 votos) 
15,79% 

4. 1 (discordo totalmente) (3 votos) 
7,89% 

5. 2 (1 votos) 
2,63% 

6. 3 (1 votos) 
2,63% 

7. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 
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8- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
consciência ética para o exercício profissional. 

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

2. 5 (11 votos) 
28,95% 

3. 4 (4 votos) 
10,53% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,63% 

5. 2 (1 votos) 
2,63% 

6. 3 (1 votos) 
2,63% 

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

9- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar 
em equipe. 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
34,21% 

2. 4 (10 votos) 
26,32% 

3. 5 (8 votos) 
21,05% 

4. 1 (discordo totalmente) (4 votos) 
10,53% 

5. 2 (1 votos) 
2,63% 

6. 3 (1 votos) 
2,63% 

7. Não sei responder (1 votos) 
2,63% 

10- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e 
argumentação. 
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1. 6 (concordo totalmente) (18 votos) 
47,37% 

2. 5 (10 votos) 
26,32% 

3. 4 (5 votos) 
13,16% 

4. 2 (2 votos) 
5,26% 

5. 3 (2 votos) 
5,26% 

6. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,63% 

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

11- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de 
pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas 
da sociedade. 

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos) 
44,74% 

2. 5 (10 votos) 
26,32% 

3. 4 (7 votos) 
18,42% 

4. 3 (4 votos) 
10,53% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

12- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para você ampliar sua capacidade de 
comunicação nas formas oral e escrita. 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
42,11% 

2. 5 (9 votos) 
23,68% 

3. 4 (7 votos) 
18,42% 

4. 3 (4 votos) 
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10,53% 
5. 2 (2 votos) 

5,26% 
6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 

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

0,00% 

13- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente. 

1. 6 (concordo totalmente) (18 votos) 
47,37% 

2. 5 (10 votos) 
26,32% 

3. 4 (5 votos) 
13,16% 

4. 3 (3 votos) 
7,89% 

5. 2 (2 votos) 
5,26% 

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

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

14- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 relações professor-aluno ao longo do curso estimulam 
você a estudar e aprender. 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
42,11% 

2. 5 (10 votos) 
26,32% 

3. 4 (6 votos) 
15,79% 

4. 3 (5 votos) 
13,16% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 
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15- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 
superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação. 

1. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
31,58% 

2. 5 (9 votos) 
23,68% 

3. 4 (8 votos) 
21,05% 

4. 3 (5 votos) 
13,16% 

5. Não sei responder (3 votos) 
7,89% 

6. 2 (1 votos) 
2,63% 

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

16- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso exige de você organização e dedicação frequente 
aos estudos. 

1. 6 (concordo totalmente) (18 votos) 
47,37% 

2. 5 (10 votos) 
26,32% 

3. 4 (7 votos) 
18,42% 

4. 3 (2 votos) 
5,26% 

5. 2 (1 votos) 
2,63% 

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

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

17- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Os professores demonstraram domínio dos conteúdos 
abordados nas disciplinas, de um modo geral. 
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1. 6 (concordo totalmente) (17 votos) 
44,74% 

2. 5 (14 votos) 
36,84% 

3. 4 (5 votos) 
13,16% 

4. 3 (2 votos) 
5,26% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

18- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou 
contemporâneos em sua área de formação. 

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos) 
44,74% 

2. 5 (9 votos) 
23,68% 

3. 4 (6 votos) 
15,79% 

4. 3 (4 votos) 
10,53% 

5. 2 (1 votos) 
2,63% 

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

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

19- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 dispôs de quantidade suficiente de 
funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 6 (concordo totalmente) (18 votos) 
47,37% 

2. 5 (11 votos) 
28,95% 

3. 4 (5 votos) 
13,16% 

4. 3 (2 votos) 
5,26% 
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5. Não sei responder (2 votos) 
5,26% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

20- Planos de Ensino - Você conhece o Plano de Ensino das 
Disciplinas? 

1. Sim (36 votos) 
94,74% 

2. Não (2 votos) 
5,26% 

21- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 planos de 
ensino apresentados pelos professores contribuem para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos. 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
42,11% 

2. 5 (12 votos) 
31,58% 

3. 4 (6 votos) 
15,79% 

4. 3 (2 votos) 
5,26% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

22- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 referências 
bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino 
contribuem para seus estudos e aprendizagens. 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
42,11% 

2. 5 (13 votos) 
34,21% 

3. 4 (5 votos) 
13,16% 

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

5. 3 (1 votos) 
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2,63% 
6. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 

2,63% 
7. 2 (0 votos) 

0,00% 

23- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 
6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para 
avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: Os 
professores apresentam disponibilidade para atender os estudantes 
fora do horário das aulas, de um modo geral. 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
34,21% 

2. 5 (12 votos) 
31,58% 

3. 4 (9 votos) 
23,68% 

4. 3 (2 votos) 
5,26% 

5. 2 (1 votos) 
2,63% 

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

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

24- Material Didático - Você entende que o material didático 
institucional indicado pelos professores é suficiente? 

1. Sim (33 votos) 
86,84% 

2. Não (5 votos) 
13,16% 

25- Material Didático - Na sua opinião, material didático institucional 
indicado contribui para a execução da formação definida no projeto 
pedagógico? 

1. Sim (36 votos) 
94,74% 

2. Não (2 votos) 
5,26% 

26- Monitoria - Você é incentivado a participar de projetos de 
monitoria? 

1. Sim (23 votos) 
60,53% 

2. Não (15 votos) 
39,47% 
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27- Monitoria - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 curso 
disponibilizou monitores para auxiliar os estudantes. 

1. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
31,58% 

2. 5 (9 votos) 
23,68% 

3. 4 (7 votos) 
18,42% 

4. 2 (3 votos) 
7,89% 

5. 3 (3 votos) 
7,89% 

6. Não sei responder (3 votos) 
7,89% 

7. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,63% 

28- Atividades Complementares - Você conhece a tabela de atividades 
complementares disponível no site institucional? 

1. Sim (33 votos) 
86,84% 

2. Não (5 votos) 
13,16% 

29- Atividades Complementares - Como você avalia a divisão da carga 
horária da tabela de atividades complementares por modalidade? 

1. Satisfatória (16 votos) 
42,11% 

2. Muito satisfatória (10 votos) 
26,32% 

3. Regular (7 votos) 
18,42% 

4. Insatisfatória (3 votos) 
7,89% 

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

30- Atividades Complementares - Você tem conhecimento do boletim 
de eventos e atividades do Núcleo de Atividades Complementares? 

1. Sim (35 votos) 
92,11% 

2. Não (3 votos) 
7,89% 

31- Atividades Complementares - Como você avalia a qualidade do 
atendimento prestado pelo Núcleo de Atividades Complementares? 
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1. Muito satisfatória (18 votos) 
47,37% 

2. Satisfatória (13 votos) 
34,21% 

3. Regular (4 votos) 
10,53% 

4. Insatisfatória (2 votos) 
5,26% 

5. Muito insatisfatória (1 votos) 
2,63% 

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

32- Processos de ensino-aprendizagem - Avalie a seguinte afirmação 
e indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso 
são compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos 
professores, de um modo geral. 

1. 5 (15 votos) 
39,47% 

2. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
31,58% 

3. 4 (6 votos) 
15,79% 

4. 2 (3 votos) 
7,89% 

5. 3 (1 votos) 
2,63% 

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

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

33- Pesquisa - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Pesquisa? 

1. Muito satisfatória (13 votos) 
34,21% 

2. Satisfatória (13 votos) 
34,21% 

3. Regular (7 votos) 
18,42% 

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

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

6. Insatisfatória (1 votos) 
2,63% 
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34- Pesquisa - Na sua opinião, a FDSM incentiva as atividades de 
Pesquisa de forma satisfatória? 

1. Sim (30 votos) 
78,95% 

2. Não (8 votos) 
21,05% 

35- Pesquisa - Você conhece os programas de Iniciação Científica e 
atividades que estimulam a investigação acadêmica na FDSM? 

1. Sim (24 votos) 
63,16% 

2. Não (14 votos) 
36,84% 

36- Pesquisa - Você conhece os incentivos para participar da iniciação 
científica? 

1. Sim (23 votos) 
60,53% 

2. Não (15 votos) 
39,47% 

37- Pesquisa - Você conhece os grupos de estudos e/ou de pesquisa 
desenvolvidos na FDSM? 

1. Sim (28 votos) 
73,68% 

2. Não (10 votos) 
26,32% 

38- Pesquisa - Na sua opinião, as atividades de Pesquisa são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (33 votos) 
86,84% 

2. Não (5 votos) 
13,16% 

39- Pesquisa - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique 
seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
"não sei responder": Foram oferecidas oportunidades para os 
estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de 
atividades que estimularam a investigação acadêmica. 

1. 5 (12 votos) 
31,58% 

2. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
31,58% 

3. 4 (8 votos) 
21,05% 
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4. 3 (3 votos) 
7,89% 

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

6. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
2,63% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

40- Geral - A organização do conteúdo e a metodologia empregada 
favorecem a aprendizagem? 

1. Sim (35 votos) 
92,11% 

2. Não (3 votos) 
7,89% 

41- Geral - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu 
grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
não sei responder: Os estudantes participam de avaliações periódicas 
do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura). 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
42,11% 

2. 5 (11 votos) 
28,95% 

3. 4 (7 votos) 
18,42% 

4. 3 (3 votos) 
7,89% 

5. Não sei responder (1 votos) 
2,63% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

42 - Geral - Você já acessou a Ratio Juris, Revista Eletrônica da 
Graduação da Faculdade de Direito do Sul de Minas, vinculada a 
graduação, disponível no site institucional? 

1. Não (20 votos) 
52,63% 

2. Sim (18 votos) 
47,37% 

43 - Geral - E a revista do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
da FDSM também disponível no site institucional? 

1. Não (22 votos) 
57,89% 

2. Sim (16 votos) 
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42,11% 

 

6º período A – formulário 2 

Código: 3330 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3 - Políticas Acadêmicas - alunos da 
graduação - Formulário 2 - 6º período A 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 33 / 79 

Perguntas da Enquete 

1- Intercâmbio - Você sabe que a FDSM tem convênios de 
cooperação técnica e científica firmados com Universidades 
Estrangeiras? 

1. Sim (25 votos) 
75,76% 

2. Não (8 votos) 
24,24% 

2- Extensão - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Extensão? 

1. Muito satisfatória (15 votos) 
45,45% 

2. Satisfatória (14 votos) 
42,42% 

3. Regular (4 votos) 
12,12% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

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

3- Extensão - No seu curso, você é incentivado a participar e 
desenvolver atividades acadêmicas (programas, projetos ou atividades 
de extensão universitária, eventos científicos, culturais, projetos de 
pesquisa, atividade extraclasse, programas de iniciação científica, 
estágios extracurriculares,...)? 

1. Sim (28 votos) 
84,85% 

2. Não (5 votos) 
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15,15% 

4- Extensão - Como você avalia os programas institucionais na FDSM 
referentes à Extensão (atividades acadêmicas, cursos de extensão e 
ciclo de estudos avançados) 

1. Satisfatórios (28 votos) 
84,85% 

2. Não conheço (5 votos) 
15,15% 

5- Extensão - Você avalia que as atividades acadêmicas contribuem 
para o desenvolvimento de suas competências e habilidades? 

1. Sim (30 votos) 
90,91% 

2. Não (3 votos) 
9,09% 

6- Extensão - Em sua opinião, as atividades de Extensão são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (31 votos) 
93,94% 

2. Não (2 votos) 
6,06% 

7- Extensão - A periodicidade de eventos científicos na FDSM é 
satisfatória? 

1. Sim (30 votos) 
90,91% 

2. Não (3 votos) 
9,09% 

8- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 
(concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar 
a assertiva, assinale a opção não sei responder: Foram oferecidas 
oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos 
ou atividades de extensão universitária. 

1. 5 (12 votos) 
36,36% 

2. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
27,27% 

3. 4 (7 votos) 
21,21% 

4. 3 (2 votos) 
6,06% 

5. Não sei responder (2 votos) 
6,06% 

6. 2 (1 votos) 
3,03% 
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7. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

9- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 atividades 
acadêmicas desenvolvidas possibilitam reflexão, convivência e 
respeito à diversidade. 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
39,39% 

2. 5 (10 votos) 
30,30% 

3. 4 (6 votos) 
18,18% 

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
3,03% 

5. 2 (1 votos) 
3,03% 

6. 3 (1 votos) 
3,03% 

7. Não sei responder (1 votos) 
3,03% 

10- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 promove 
atividades de cultura, de lazer e de interação social. 

1. 6 (concordo totalmente) (14 votos) 
42,42% 

2. 5 (10 votos) 
30,30% 

3. 3 (3 votos) 
9,09% 

4. 4 (2 votos) 
6,06% 

5. 1 (discordo totalmente) (2 votos) 
6,06% 

6. 2 (1 votos) 
3,03% 

7. Não sei responder (1 votos) 
3,03% 

11- Comunicação - Você avalia que a FDSM cuida de sua imagem 
institucional? 

1. Sim (31 votos) 
93,94% 

2. Não (2 votos) 
6,06% 
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12- Comunicação - avalie a qualidade da comunicação da FDSM com 
seus alunos (divulgação de eventos e cursos): 

1. Excelente (14 votos) 
42,42% 

2. Ótimo (13 votos) 
39,39% 

3. Regular (5 votos) 
15,15% 

4. Ruim (1 votos) 
3,03% 

13- Comunicação - avalie o site da FDSM: 

1. Excelente (16 votos) 
48,48% 

2. Ótimo (10 votos) 
30,30% 

3. Regular (7 votos) 
21,21% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

14- Comunicação - avalie o portal do aluno 

1. Excelente (17 votos) 
51,52% 

2. Ótimo (8 votos) 
24,24% 

3. Regular (8 votos) 
24,24% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

15- Comunicação - avalie o e-mail de Notícias Acadêmicas 

1. Excelente (14 votos) 
42,42% 

2. Ótimo (11 votos) 
33,33% 

3. Regular (7 votos) 
21,21% 

4. Ruim (1 votos) 
3,03% 

16- Comunicação - avalie o envio de SMS 

1. Regular (12 votos) 
36,36% 

2. Excelente (11 votos) 
33,33% 

3. Ótimo (8 votos) 
24,24% 

4. Ruim (2 votos) 
6,06% 
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17- Comunicação - Você sabe como entrar em contato com a 
Ouvidoria da FDSM? 

1. Sim (29 votos) 
87,88% 

2. Não (4 votos) 
12,12% 

18- Comunicação - Na sua opinião, os recursos de tecnologia de 
informação e comunicação implantado para o processo de ensino-
aprendizagem permite a execução do projeto pedagógico? 

1. Sim (30 votos) 
90,91% 

2. Não (3 votos) 
9,09% 

19- Política de Atendimento aos Discentes - Você sabia que os 
acadêmicos podem obter apoio pedagógico no Núcleo de 
Psicopedagogia? 

1. Sim (27 votos) 
81,82% 

2. Não (6 votos) 
18,18% 

20- Política de Atendimento aos Discentes - Você conhece os diversos 
programas de apoio financeiro aos acadêmicos (bolsa Estímulo, 
bolsas de Iniciação Científica, bolsa Monitoria, bolsas por grupo 
familiar, e outros) 

1. Sim (26 votos) 
78,79% 

2. Não (7 votos) 
21,21% 
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6º período B – formulário 1 

Código: 3331 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3 - Políticas Acadêmicas - alunos da 
graduação - Formulário 1 - 6º período B 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 22 / 68 

Perguntas da Enquete 

1- Ações acadêmico-administrativas - Você conhece o Projeto 
Pedagógico do Curso? 

1. Sim (19 votos) 
86,36% 

2. Não (3 votos) 
13,64% 

2- Ações acadêmico-administrativas - você entende que o número de 
aulas (carga horária) das disciplinas do seu atual período é suficiente 
para desenvolver o conteúdo das matérias? 

1. Sim (21 votos) 
95,45% 

2. Não (1 votos) 
4,55% 

3- Ações acadêmico-administrativas - Você acredita que a matriz 
curricular atende aos objetivos propostos no Projeto Pedagógico do 
Curso? 

1. Sim (21 votos) 
95,45% 

2. Não (1 votos) 
4,55% 

4- Ações acadêmico-administrativas - como você classifica a forma 
com que os conteúdos lhe são transmitidos: 

1. Satisfatória (11 votos) 
50,00% 

2. Muito satisfatória (6 votos) 
27,27% 

3. Regular (4 votos) 
18,18% 

4. Insatisfatória (1 votos) 
4,55% 

5. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 
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5- Ações acadêmico-administrativas - O curso está correspondendo as 
suas expectativas? 

1. Sim (21 votos) 
95,45% 

2. Não (1 votos) 
4,55% 

6- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam 
você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências 
reflexivas e críticas 

1. 3 (6 votos) 
27,27% 

2. 6 (concordo totalmente) (6 votos) 
27,27% 

3. 4 (4 votos) 
18,18% 

4. 5 (2 votos) 
9,09% 

5. 2 (2 votos) 
9,09% 

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

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

7- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso está propiciando experiências de aprendizagem 
inovadoras. 

1. 5 (9 votos) 
40,91% 

2. 3 (5 votos) 
22,73% 

3. 6 (concordo totalmente) (4 votos) 
18,18% 

4. 4 (3 votos) 
13,64% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 
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8- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
consciência ética para o exercício profissional. 

1. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
36,36% 

2. 5 (5 votos) 
22,73% 

3. 4 (4 votos) 
18,18% 

4. 3 (3 votos) 
13,64% 

5. 2 (1 votos) 
4,55% 

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

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

9- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar 
em equipe. 

1. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
31,82% 

2. 4 (6 votos) 
27,27% 

3. 5 (4 votos) 
18,18% 

4. 3 (3 votos) 
13,64% 

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

6. 2 (1 votos) 
4,55% 

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

10- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e 
argumentação. 
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1. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
40,91% 

2. 4 (7 votos) 
31,82% 

3. 5 (3 votos) 
13,64% 

4. 3 (2 votos) 
9,09% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

11- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de 
pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas 
da sociedade. 

1. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
40,91% 

2. 4 (7 votos) 
31,82% 

3. 5 (4 votos) 
18,18% 

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

5. 3 (1 votos) 
4,55% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

12- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para você ampliar sua capacidade de 
comunicação nas formas oral e escrita. 

1. 4 (9 votos) 
40,91% 

2. 6 (concordo totalmente) (6 votos) 
27,27% 

3. 5 (4 votos) 
18,18% 

4. 3 (2 votos) 
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9,09% 
5. Não sei responder (1 votos) 

4,55% 
6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 

0,00% 
7. 2 (0 votos) 

0,00% 

13- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente. 

1. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
36,36% 

2. 4 (5 votos) 
22,73% 

3. 5 (5 votos) 
22,73% 

4. 3 (3 votos) 
13,64% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

14- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 relações professor-aluno ao longo do curso estimulam 
você a estudar e aprender. 

1. 5 (7 votos) 
31,82% 

2. 6 (concordo totalmente) (5 votos) 
22,73% 

3. 4 (5 votos) 
22,73% 

4. 3 (4 votos) 
18,18% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 
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15- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 
superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação. 

1. 5 (6 votos) 
27,27% 

2. 3 (5 votos) 
22,73% 

3. 4 (4 votos) 
18,18% 

4. 6 (concordo totalmente) (4 votos) 
18,18% 

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

6. 2 (1 votos) 
4,55% 

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

16- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso exige de você organização e dedicação frequente 
aos estudos. 

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

2. 4 (4 votos) 
18,18% 

3. 5 (3 votos) 
13,64% 

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

5. 3 (1 votos) 
4,55% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

17- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Os professores demonstraram domínio dos conteúdos 
abordados nas disciplinas, de um modo geral. 
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1. 5 (7 votos) 
31,82% 

2. 4 (6 votos) 
27,27% 

3. 6 (concordo totalmente) (5 votos) 
22,73% 

4. 3 (2 votos) 
9,09% 

5. 2 (1 votos) 
4,55% 

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

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

18- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou 
contemporâneos em sua área de formação. 

1. 6 (concordo totalmente) (11 votos) 
50,00% 

2. 4 (5 votos) 
22,73% 

3. 5 (3 votos) 
13,64% 

4. 3 (2 votos) 
9,09% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

19- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 dispôs de quantidade suficiente de 
funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
68,18% 

2. 4 (2 votos) 
9,09% 

3. 5 (2 votos) 
9,09% 

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

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

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

20- Planos de Ensino - Você conhece o Plano de Ensino das 
Disciplinas? 

1. Sim (20 votos) 
90,91% 

2. Não (2 votos) 
9,09% 

21- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 planos de 
ensino apresentados pelos professores contribuem para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos. 

1. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
40,91% 

2. 5 (6 votos) 
27,27% 

3. 4 (4 votos) 
18,18% 

4. 3 (2 votos) 
9,09% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

22- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 referências 
bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino 
contribuem para seus estudos e aprendizagens. 

1. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
36,36% 

2. 5 (6 votos) 
27,27% 

3. 4 (5 votos) 
22,73% 

4. 3 (2 votos) 
9,09% 

5. Não sei responder (1 votos) 
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4,55% 
6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 

0,00% 
7. 2 (0 votos) 

0,00% 

23- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 
6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para 
avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: Os 
professores apresentam disponibilidade para atender os estudantes 
fora do horário das aulas, de um modo geral. 

1. 4 (7 votos) 
31,82% 

2. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
31,82% 

3. 5 (6 votos) 
27,27% 

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

5. 3 (1 votos) 
4,55% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

24- Material Didático - Você entende que o material didático 
institucional indicado pelos professores é suficiente? 

1. Sim (14 votos) 
63,64% 

2. Não (8 votos) 
36,36% 

25- Material Didático - Na sua opinião, material didático institucional 
indicado contribui para a execução da formação definida no projeto 
pedagógico? 

1. Sim (18 votos) 
81,82% 

2. Não (4 votos) 
18,18% 

26- Monitoria - Você é incentivado a participar de projetos de 
monitoria? 

1. Sim (15 votos) 
68,18% 

2. Não (7 votos) 
31,82% 
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27- Monitoria - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 curso 
disponibilizou monitores para auxiliar os estudantes. 

1. 4 (7 votos) 
31,82% 

2. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
31,82% 

3. 5 (6 votos) 
27,27% 

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

5. 3 (1 votos) 
4,55% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

28- Atividades Complementares - Você conhece a tabela de atividades 
complementares disponível no site institucional? 

1. Sim (20 votos) 
90,91% 

2. Não (2 votos) 
9,09% 

29- Atividades Complementares - Como você avalia a divisão da carga 
horária da tabela de atividades complementares por modalidade? 

1. Satisfatória (11 votos) 
50,00% 

2. Muito satisfatória (7 votos) 
31,82% 

3. Regular (4 votos) 
18,18% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

30- Atividades Complementares - Você tem conhecimento do boletim 
de eventos e atividades do Núcleo de Atividades Complementares? 

1. Sim (20 votos) 
90,91% 

2. Não (2 votos) 
9,09% 

31- Atividades Complementares - Como você avalia a qualidade do 
atendimento prestado pelo Núcleo de Atividades Complementares? 
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1. Muito satisfatória (13 votos) 
59,09% 

2. Satisfatória (7 votos) 
31,82% 

3. Regular (1 votos) 
4,55% 

4. Muito insatisfatória (1 votos) 
4,55% 

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

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

32- Processos de ensino-aprendizagem - Avalie a seguinte afirmação 
e indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso 
são compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos 
professores, de um modo geral. 

1. 4 (7 votos) 
31,82% 

2. 5 (6 votos) 
27,27% 

3. 6 (concordo totalmente) (6 votos) 
27,27% 

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

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,55% 

6. 3 (1 votos) 
4,55% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

33- Pesquisa - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Pesquisa? 

1. Muito satisfatória (10 votos) 
45,45% 

2. Satisfatória (7 votos) 
31,82% 

3. Regular (3 votos) 
13,64% 

4. Muito insatisfatória (1 votos) 
4,55% 

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

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 
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34- Pesquisa - Na sua opinião, a FDSM incentiva as atividades de 
Pesquisa de forma satisfatória? 

1. Sim (22 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

35- Pesquisa - Você conhece os programas de Iniciação Científica e 
atividades que estimulam a investigação acadêmica na FDSM? 

1. Sim (18 votos) 
81,82% 

2. Não (4 votos) 
18,18% 

36- Pesquisa - Você conhece os incentivos para participar da iniciação 
científica? 

1. Sim (17 votos) 
77,27% 

2. Não (5 votos) 
22,73% 

37- Pesquisa - Você conhece os grupos de estudos e/ou de pesquisa 
desenvolvidos na FDSM? 

1. Sim (17 votos) 
77,27% 

2. Não (5 votos) 
22,73% 

38- Pesquisa - Na sua opinião, as atividades de Pesquisa são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (21 votos) 
95,45% 

2. Não (1 votos) 
4,55% 

39- Pesquisa - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique 
seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
"não sei responder": Foram oferecidas oportunidades para os 
estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de 
atividades que estimularam a investigação acadêmica. 

1. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
40,91% 

2. 4 (5 votos) 
22,73% 

3. 5 (4 votos) 
18,18% 
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4. 2 (2 votos) 
9,09% 

5. 3 (1 votos) 
4,55% 

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

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

40- Geral - A organização do conteúdo e a metodologia empregada 
favorecem a aprendizagem? 

1. Sim (21 votos) 
95,45% 

2. Não (1 votos) 
4,55% 

41- Geral - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu 
grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
não sei responder: Os estudantes participam de avaliações periódicas 
do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura). 

1. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
40,91% 

2. 5 (6 votos) 
27,27% 

3. 4 (4 votos) 
18,18% 

4. 3 (2 votos) 
9,09% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

42 - Geral - Você já acessou a Ratio Juris, Revista Eletrônica da 
Graduação da Faculdade de Direito do Sul de Minas, vinculada a 
graduação, disponível no site institucional? 

1. Sim (11 votos) 
50,00% 

2. Não (11 votos) 
50,00% 

43 - Geral - E a revista do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
da FDSM também disponível no site institucional? 

1. Não (13 votos) 
59,09% 

2. Sim (9 votos) 
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40,91% 

 

6º período B – formulário 2 

Código: 3332 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3 - Políticas Acadêmicas - alunos da 
graduação - Formulário 2 - 6º período B 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 20 / 68 

Perguntas da Enquete 

1- Intercâmbio - Você sabe que a FDSM tem convênios de 
cooperação técnica e científica firmados com Universidades 
Estrangeiras? 

1. Sim (20 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

2- Extensão - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Extensão? 

1. Muito satisfatória (9 votos) 
45,00% 

2. Satisfatória (9 votos) 
45,00% 

3. Regular (1 votos) 
5,00% 

4. Muito insatisfatória (1 votos) 
5,00% 

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

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

3- Extensão - No seu curso, você é incentivado a participar e 
desenvolver atividades acadêmicas (programas, projetos ou atividades 
de extensão universitária, eventos científicos, culturais, projetos de 
pesquisa, atividade extraclasse, programas de iniciação científica, 
estágios extracurriculares,...)? 

1. Sim (19 votos) 
95,00% 

2. Não (1 votos) 
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5,00% 

4- Extensão - Como você avalia os programas institucionais na FDSM 
referentes à Extensão (atividades acadêmicas, cursos de extensão e 
ciclo de estudos avançados) 

1. Satisfatórios (18 votos) 
90,00% 

2. Não conheço (2 votos) 
10,00% 

5- Extensão - Você avalia que as atividades acadêmicas contribuem 
para o desenvolvimento de suas competências e habilidades? 

1. Sim (19 votos) 
95,00% 

2. Não (1 votos) 
5,00% 

6- Extensão - Em sua opinião, as atividades de Extensão são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (19 votos) 
95,00% 

2. Não (1 votos) 
5,00% 

7- Extensão - A periodicidade de eventos científicos na FDSM é 
satisfatória? 

1. Sim (20 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

8- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 
(concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar 
a assertiva, assinale a opção não sei responder: Foram oferecidas 
oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos 
ou atividades de extensão universitária. 

1. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
40,00% 

2. 5 (5 votos) 
25,00% 

3. 4 (4 votos) 
20,00% 

4. 3 (3 votos) 
15,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 
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7. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 

9- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 atividades 
acadêmicas desenvolvidas possibilitam reflexão, convivência e 
respeito à diversidade. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
50,00% 

2. 5 (5 votos) 
25,00% 

3. 4 (3 votos) 
15,00% 

4. 3 (2 votos) 
10,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

10- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 promove 
atividades de cultura, de lazer e de interação social. 

1. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
45,00% 

2. 4 (6 votos) 
30,00% 

3. 5 (3 votos) 
15,00% 

4. 3 (2 votos) 
10,00% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

11- Comunicação - Você avalia que a FDSM cuida de sua imagem 
institucional? 

1. Sim (19 votos) 
95,00% 

2. Não (1 votos) 
5,00% 
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12- Comunicação - avalie a qualidade da comunicação da FDSM com 
seus alunos (divulgação de eventos e cursos): 

1. Ótimo (12 votos) 
60,00% 

2. Excelente (7 votos) 
35,00% 

3. Regular (1 votos) 
5,00% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

13- Comunicação - avalie o site da FDSM: 

1. Ótimo (11 votos) 
55,00% 

2. Excelente (9 votos) 
45,00% 

3. Regular (0 votos) 
0,00% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

14- Comunicação - avalie o portal do aluno 

1. Ótimo (10 votos) 
50,00% 

2. Excelente (8 votos) 
40,00% 

3. Regular (2 votos) 
10,00% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

15- Comunicação - avalie o e-mail de Notícias Acadêmicas 

1. Ótimo (8 votos) 
40,00% 

2. Excelente (7 votos) 
35,00% 

3. Regular (5 votos) 
25,00% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

16- Comunicação - avalie o envio de SMS 

1. Ótimo (7 votos) 
35,00% 

2. Regular (7 votos) 
35,00% 

3. Excelente (6 votos) 
30,00% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 
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17- Comunicação - Você sabe como entrar em contato com a 
Ouvidoria da FDSM? 

1. Sim (19 votos) 
95,00% 

2. Não (1 votos) 
5,00% 

18- Comunicação - Na sua opinião, os recursos de tecnologia de 
informação e comunicação implantado para o processo de ensino-
aprendizagem permite a execução do projeto pedagógico? 

1. Sim (20 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

19- Política de Atendimento aos Discentes - Você sabia que os 
acadêmicos podem obter apoio pedagógico no Núcleo de 
Psicopedagogia? 

1. Sim (18 votos) 
90,00% 

2. Não (2 votos) 
10,00% 

20- Política de Atendimento aos Discentes - Você conhece os diversos 
programas de apoio financeiro aos acadêmicos (bolsa Estímulo, 
bolsas de Iniciação Científica, bolsa Monitoria, bolsas por grupo 
familiar, e outros) 

1. Sim (17 votos) 
85,00% 

2. Não (3 votos) 
15,00% 
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6º período D – formulário 1 

Código: 3333 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3 - Políticas Acadêmicas - alunos da 
graduação - Formulário 1 - 6º período D 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 24 / 77 

Perguntas da Enquete 

1- Ações acadêmico-administrativas - Você conhece o Projeto 
Pedagógico do Curso? 

1. Sim (21 votos) 
87,50% 

2. Não (3 votos) 
12,50% 

2- Ações acadêmico-administrativas - você entende que o número de 
aulas (carga horária) das disciplinas do seu atual período é suficiente 
para desenvolver o conteúdo das matérias? 

1. Sim (22 votos) 
91,67% 

2. Não (2 votos) 
8,33% 

3- Ações acadêmico-administrativas - Você acredita que a matriz 
curricular atende aos objetivos propostos no Projeto Pedagógico do 
Curso? 

1. Sim (22 votos) 
91,67% 

2. Não (2 votos) 
8,33% 

4- Ações acadêmico-administrativas - como você classifica a forma 
com que os conteúdos lhe são transmitidos: 

1. Satisfatória (11 votos) 
45,83% 

2. Muito satisfatória (8 votos) 
33,33% 

3. Regular (5 votos) 
20,83% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

5. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 
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5- Ações acadêmico-administrativas - O curso está correspondendo as 
suas expectativas? 

1. Sim (22 votos) 
91,67% 

2. Não (2 votos) 
8,33% 

6- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam 
você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências 
reflexivas e críticas 

1. 4 (10 votos) 
41,67% 

2. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
33,33% 

3. 5 (5 votos) 
20,83% 

4. 3 (1 votos) 
4,17% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

7- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso está propiciando experiências de aprendizagem 
inovadoras. 

1. 4 (9 votos) 
37,50% 

2. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
33,33% 

3. 5 (6 votos) 
25,00% 

4. 3 (1 votos) 
4,17% 

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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8- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
consciência ética para o exercício profissional. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
41,67% 

2. 5 (6 votos) 
25,00% 

3. 4 (5 votos) 
20,83% 

4. 3 (2 votos) 
8,33% 

5. 2 (1 votos) 
4,17% 

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

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

9- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar 
em equipe. 

1. 5 (8 votos) 
33,33% 

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

3. 4 (6 votos) 
25,00% 

4. 3 (3 votos) 
12,50% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

10- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e 
argumentação. 
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1. 5 (9 votos) 
37,50% 

2. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
33,33% 

3. 4 (6 votos) 
25,00% 

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% 

11- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de 
pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas 
da sociedade. 

1. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
37,50% 

2. 5 (8 votos) 
33,33% 

3. 4 (7 votos) 
29,17% 

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% 

12- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para você ampliar sua capacidade de 
comunicação nas formas oral e escrita. 

1. 5 (9 votos) 
37,50% 

2. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
37,50% 

3. 4 (5 votos) 
20,83% 

4. 3 (1 votos) 
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4,17% 
5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 

0,00% 
6. 2 (0 votos) 

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

0,00% 

13- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente. 

1. 5 (10 votos) 
41,67% 

2. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
37,50% 

3. 4 (5 votos) 
20,83% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

14- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 relações professor-aluno ao longo do curso estimulam 
você a estudar e aprender. 

1. 5 (9 votos) 
37,50% 

2. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
33,33% 

3. 4 (5 votos) 
20,83% 

4. 3 (2 votos) 
8,33% 

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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15- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 
superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação. 

1. 5 (9 votos) 
37,50% 

2. 4 (8 votos) 
33,33% 

3. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
29,17% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

16- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso exige de você organização e dedicação frequente 
aos estudos. 

1. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
50,00% 

2. 5 (8 votos) 
33,33% 

3. 4 (3 votos) 
12,50% 

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% 

17- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Os professores demonstraram domínio dos conteúdos 
abordados nas disciplinas, de um modo geral. 
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1. 5 (10 votos) 
41,67% 

2. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
33,33% 

3. 4 (5 votos) 
20,83% 

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% 

18- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou 
contemporâneos em sua área de formação. 

1. 5 (11 votos) 
45,83% 

2. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
37,50% 

3. 4 (3 votos) 
12,50% 

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% 

19- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 dispôs de quantidade suficiente de 
funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 6 (concordo totalmente) (11 votos) 
45,83% 

2. 5 (7 votos) 
29,17% 

3. 4 (5 votos) 
20,83% 

4. Não sei responder (1 votos) 
4,17% 
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5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

20- Planos de Ensino - Você conhece o Plano de Ensino das 
Disciplinas? 

1. Sim (23 votos) 
95,83% 

2. Não (1 votos) 
4,17% 

21- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 planos de 
ensino apresentados pelos professores contribuem para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos. 

1. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
37,50% 

2. 5 (8 votos) 
33,33% 

3. 4 (6 votos) 
25,00% 

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% 

22- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 referências 
bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino 
contribuem para seus estudos e aprendizagens. 

1. 6 (concordo totalmente) (11 votos) 
45,83% 

2. 5 (8 votos) 
33,33% 

3. 4 (5 votos) 
20,83% 

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

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

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

0,00% 

23- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 
6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para 
avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: Os 
professores apresentam disponibilidade para atender os estudantes 
fora do horário das aulas, de um modo geral. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
41,67% 

2. 4 (7 votos) 
29,17% 

3. 5 (7 votos) 
29,17% 

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% 

24- Material Didático - Você entende que o material didático 
institucional indicado pelos professores é suficiente? 

1. Sim (22 votos) 
91,67% 

2. Não (2 votos) 
8,33% 

25- Material Didático - Na sua opinião, material didático institucional 
indicado contribui para a execução da formação definida no projeto 
pedagógico? 

1. Sim (24 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

26- Monitoria - Você é incentivado a participar de projetos de 
monitoria? 

1. Sim (17 votos) 
70,83% 

2. Não (7 votos) 
29,17% 
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27- Monitoria - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 curso 
disponibilizou monitores para auxiliar os estudantes. 

1. 4 (8 votos) 
33,33% 

2. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
33,33% 

3. 5 (6 votos) 
25,00% 

4. 3 (2 votos) 
8,33% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

28- Atividades Complementares - Você conhece a tabela de atividades 
complementares disponível no site institucional? 

1. Sim (22 votos) 
91,67% 

2. Não (2 votos) 
8,33% 

29- Atividades Complementares - Como você avalia a divisão da carga 
horária da tabela de atividades complementares por modalidade? 

1. Satisfatória (11 votos) 
45,83% 

2. Muito satisfatória (9 votos) 
37,50% 

3. Regular (4 votos) 
16,67% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

30- Atividades Complementares - Você tem conhecimento do boletim 
de eventos e atividades do Núcleo de Atividades Complementares? 

1. Sim (21 votos) 
87,50% 

2. Não (3 votos) 
12,50% 

31- Atividades Complementares - Como você avalia a qualidade do 
atendimento prestado pelo Núcleo de Atividades Complementares? 
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1. Muito satisfatória (12 votos) 
50,00% 

2. Satisfatória (10 votos) 
41,67% 

3. Regular (1 votos) 
4,17% 

4. Muito insatisfatória (1 votos) 
4,17% 

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

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

32- Processos de ensino-aprendizagem - Avalie a seguinte afirmação 
e indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso 
são compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos 
professores, de um modo geral. 

1. 5 (9 votos) 
37,50% 

2. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
37,50% 

3. 4 (6 votos) 
25,00% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

33- Pesquisa - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Pesquisa? 

1. Muito satisfatória (10 votos) 
41,67% 

2. Satisfatória (9 votos) 
37,50% 

3. Regular (3 votos) 
12,50% 

4. Muito insatisfatória (2 votos) 
8,33% 

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

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 
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34- Pesquisa - Na sua opinião, a FDSM incentiva as atividades de 
Pesquisa de forma satisfatória? 

1. Sim (21 votos) 
87,50% 

2. Não (3 votos) 
12,50% 

35- Pesquisa - Você conhece os programas de Iniciação Científica e 
atividades que estimulam a investigação acadêmica na FDSM? 

1. Sim (20 votos) 
83,33% 

2. Não (4 votos) 
16,67% 

36- Pesquisa - Você conhece os incentivos para participar da iniciação 
científica? 

1. Sim (20 votos) 
83,33% 

2. Não (4 votos) 
16,67% 

37- Pesquisa - Você conhece os grupos de estudos e/ou de pesquisa 
desenvolvidos na FDSM? 

1. Sim (21 votos) 
87,50% 

2. Não (3 votos) 
12,50% 

38- Pesquisa - Na sua opinião, as atividades de Pesquisa são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (23 votos) 
95,83% 

2. Não (1 votos) 
4,17% 

39- Pesquisa - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique 
seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
"não sei responder": Foram oferecidas oportunidades para os 
estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de 
atividades que estimularam a investigação acadêmica. 

1. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
37,50% 

2. 5 (8 votos) 
33,33% 

3. 4 (4 votos) 
16,67% 
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4. 3 (2 votos) 
8,33% 

5. 2 (1 votos) 
4,17% 

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

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

40- Geral - A organização do conteúdo e a metodologia empregada 
favorecem a aprendizagem? 

1. Sim (23 votos) 
95,83% 

2. Não (1 votos) 
4,17% 

41- Geral - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu 
grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
não sei responder: Os estudantes participam de avaliações periódicas 
do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura). 

1. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
50,00% 

2. 4 (8 votos) 
33,33% 

3. 5 (4 votos) 
16,67% 

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% 

42 - Geral - Você já acessou a Ratio Juris, Revista Eletrônica da 
Graduação da Faculdade de Direito do Sul de Minas, vinculada a 
graduação, disponível no site institucional? 

1. Sim (15 votos) 
62,50% 

2. Não (9 votos) 
37,50% 

43 - Geral - E a revista do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
da FDSM também disponível no site institucional? 

1. Sim (13 votos) 
54,17% 

2. Não (11 votos) 
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45,83% 

6º período D – formulário 2 
 

Código: 3334 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3 - Políticas Acadêmicas - alunos da 
graduação - Formulário 2 - 6º período D 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 19 / 77 

Perguntas da Enquete 

1- Intercâmbio - Você sabe que a FDSM tem convênios de 
cooperação técnica e científica firmados com Universidades 
Estrangeiras? 

1. Sim (19 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

2- Extensão - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Extensão? 

1. Muito satisfatória (13 votos) 
68,42% 

2. Satisfatória (6 votos) 
31,58% 

3. Regular (0 votos) 
0,00% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

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

3- Extensão - No seu curso, você é incentivado a participar e 
desenvolver atividades acadêmicas (programas, projetos ou atividades 
de extensão universitária, eventos científicos, culturais, projetos de 
pesquisa, atividade extraclasse, programas de iniciação científica, 
estágios extracurriculares,...)? 

1. Sim (19 votos) 
100,00% 
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2. Não (0 votos) 
0,00% 

4- Extensão - Como você avalia os programas institucionais na FDSM 
referentes à Extensão (atividades acadêmicas, cursos de extensão e 
ciclo de estudos avançados) 

1. Satisfatórios (18 votos) 
94,74% 

2. Não conheço (1 votos) 
5,26% 

5- Extensão - Você avalia que as atividades acadêmicas contribuem 
para o desenvolvimento de suas competências e habilidades? 

1. Sim (19 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

6- Extensão - Em sua opinião, as atividades de Extensão são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (19 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

7- Extensão - A periodicidade de eventos científicos na FDSM é 
satisfatória? 

1. Sim (18 votos) 
94,74% 

2. Não (1 votos) 
5,26% 

8- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 
(concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar 
a assertiva, assinale a opção não sei responder: Foram oferecidas 
oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos 
ou atividades de extensão universitária. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
52,63% 

2. 4 (5 votos) 
26,32% 

3. 5 (3 votos) 
15,79% 

4. 3 (1 votos) 
5,26% 

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

6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
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0,00% 
7. 2 (0 votos) 

0,00% 

9- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 atividades 
acadêmicas desenvolvidas possibilitam reflexão, convivência e 
respeito à diversidade. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
52,63% 

2. 5 (5 votos) 
26,32% 

3. 4 (4 votos) 
21,05% 

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% 

10- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 promove 
atividades de cultura, de lazer e de interação social. 

1. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
42,11% 

2. 4 (6 votos) 
31,58% 

3. 5 (3 votos) 
15,79% 

4. 2 (1 votos) 
5,26% 

5. 3 (1 votos) 
5,26% 

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

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

11- Comunicação - Você avalia que a FDSM cuida de sua imagem 
institucional? 

1. Sim (19 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
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0,00% 

12- Comunicação - avalie a qualidade da comunicação da FDSM com 
seus alunos (divulgação de eventos e cursos): 

1. Excelente (11 votos) 
57,89% 

2. Ótimo (7 votos) 
36,84% 

3. Regular (1 votos) 
5,26% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

13- Comunicação - avalie o site da FDSM: 

1. Excelente (12 votos) 
63,16% 

2. Ótimo (7 votos) 
36,84% 

3. Regular (0 votos) 
0,00% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

14- Comunicação - avalie o portal do aluno 

1. Excelente (12 votos) 
63,16% 

2. Ótimo (6 votos) 
31,58% 

3. Regular (1 votos) 
5,26% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

15- Comunicação - avalie o e-mail de Notícias Acadêmicas 

1. Excelente (12 votos) 
63,16% 

2. Ótimo (5 votos) 
26,32% 

3. Regular (2 votos) 
10,53% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

16- Comunicação - avalie o envio de SMS 

1. Excelente (10 votos) 
52,63% 

2. Ótimo (4 votos) 
21,05% 

3. Regular (4 votos) 
21,05% 

4. Ruim (1 votos) 
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5,26% 

17- Comunicação - Você sabe como entrar em contato com a 
Ouvidoria da FDSM? 

1. Sim (18 votos) 
94,74% 

2. Não (1 votos) 
5,26% 

18- Comunicação - Na sua opinião, os recursos de tecnologia de 
informação e comunicação implantado para o processo de ensino-
aprendizagem permite a execução do projeto pedagógico? 

1. Sim (18 votos) 
94,74% 

2. Não (1 votos) 
5,26% 

19- Política de Atendimento aos Discentes - Você sabia que os 
acadêmicos podem obter apoio pedagógico no Núcleo de 
Psicopedagogia? 

1. Sim (18 votos) 
94,74% 

2. Não (1 votos) 
5,26% 

20- Política de Atendimento aos Discentes - Você conhece os diversos 
programas de apoio financeiro aos acadêmicos (bolsa Estímulo, 
bolsas de Iniciação Científica, bolsa Monitoria, bolsas por grupo 
familiar, e outros) 

1. Sim (19 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: os comentários feitos nas perguntas abertas compõem relatório a parte, não publicável. 
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8º período A – formulário 1 

Código: 3335 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3 - Políticas Acadêmicas - alunos da 
graduação - Formulário 1 - 8º período A 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 28 / 83 

Perguntas da Enquete 

1- Ações acadêmico-administrativas - Você conhece o Projeto 
Pedagógico do Curso? 

1. Sim (25 votos) 
89,29% 

2. Não (3 votos) 
10,71% 

2- Ações acadêmico-administrativas - você entende que o número de 
aulas (carga horária) das disciplinas do seu atual período é suficiente 
para desenvolver o conteúdo das matérias? 

1. Sim (25 votos) 
89,29% 

2. Não (3 votos) 
10,71% 

3- Ações acadêmico-administrativas - Você acredita que a matriz 
curricular atende aos objetivos propostos no Projeto Pedagógico do 
Curso? 

1. Sim (25 votos) 
89,29% 

2. Não (3 votos) 
10,71% 

4- Ações acadêmico-administrativas - como você classifica a forma 
com que os conteúdos lhe são transmitidos: 

1. Satisfatória (13 votos) 
46,43% 

2. Muito satisfatória (10 votos) 
35,71% 

3. Regular (5 votos) 
17,86% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

5. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 
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5- Ações acadêmico-administrativas - O curso está correspondendo as 
suas expectativas? 

1. Sim (26 votos) 
92,86% 

2. Não (2 votos) 
7,14% 

6- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam 
você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências 
reflexivas e críticas 

1. 4 (10 votos) 
35,71% 

2. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
32,14% 

3. 3 (4 votos) 
14,29% 

4. 5 (4 votos) 
14,29% 

5. 2 (1 votos) 
3,57% 

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

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

7- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso está propiciando experiências de aprendizagem 
inovadoras. 

1. 5 (12 votos) 
42,86% 

2. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
28,57% 

3. 3 (4 votos) 
14,29% 

4. 4 (3 votos) 
10,71% 

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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8- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
consciência ética para o exercício profissional. 

1. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
53,57% 

2. 5 (7 votos) 
25,00% 

3. 4 (3 votos) 
10,71% 

4. 3 (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% 

9- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar 
em equipe. 

1. 5 (8 votos) 
28,57% 

2. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
25,00% 

3. 4 (6 votos) 
21,43% 

4. 2 (3 votos) 
10,71% 

5. 3 (3 votos) 
10,71% 

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

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

10- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e 
argumentação. 
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1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
35,71% 

2. 5 (9 votos) 
32,14% 

3. 4 (6 votos) 
21,43% 

4. 3 (3 votos) 
10,71% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

11- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de 
pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas 
da sociedade. 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
46,43% 

2. 5 (8 votos) 
28,57% 

3. 4 (4 votos) 
14,29% 

4. 3 (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% 

12- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para você ampliar sua capacidade de 
comunicação nas formas oral e escrita. 

1. 6 (concordo totalmente) (11 votos) 
39,29% 

2. 5 (7 votos) 
25,00% 

3. 4 (5 votos) 
17,86% 

4. 3 (4 votos) 
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14,29% 
5. 2 (1 votos) 

3,57% 
6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 

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

0,00% 

13- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente. 

1. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
42,86% 

2. 4 (7 votos) 
25,00% 

3. 5 (7 votos) 
25,00% 

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% 

14- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 relações professor-aluno ao longo do curso estimulam 
você a estudar e aprender. 

1. 5 (10 votos) 
35,71% 

2. 4 (9 votos) 
32,14% 

3. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
28,57% 

4. 2 (1 votos) 
3,57% 

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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15- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 
superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação. 

1. 4 (7 votos) 
25,00% 

2. 5 (7 votos) 
25,00% 

3. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
25,00% 

4. 3 (4 votos) 
14,29% 

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

6. 2 (1 votos) 
3,57% 

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

16- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso exige de você organização e dedicação frequente 
aos estudos. 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
57,14% 

2. 5 (7 votos) 
25,00% 

3. 4 (3 votos) 
10,71% 

4. 3 (2 votos) 
7,14% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

17- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Os professores demonstraram domínio dos conteúdos 
abordados nas disciplinas, de um modo geral. 
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1. 5 (10 votos) 
35,71% 

2. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
35,71% 

3. 4 (4 votos) 
14,29% 

4. 3 (3 votos) 
10,71% 

5. 2 (1 votos) 
3,57% 

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

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

18- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou 
contemporâneos em sua área de formação. 

1. 5 (11 votos) 
39,29% 

2. 6 (concordo totalmente) (11 votos) 
39,29% 

3. 4 (4 votos) 
14,29% 

4. 3 (2 votos) 
7,14% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

19- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 dispôs de quantidade suficiente de 
funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
53,57% 

2. 5 (6 votos) 
21,43% 

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

4. 4 (3 votos) 
10,71% 
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5. 3 (1 votos) 
3,57% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

20- Planos de Ensino - Você conhece o Plano de Ensino das 
Disciplinas? 

1. Sim (25 votos) 
89,29% 

2. Não (3 votos) 
10,71% 

21- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 planos de 
ensino apresentados pelos professores contribuem para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos. 

1. 5 (11 votos) 
39,29% 

2. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
25,00% 

3. 4 (5 votos) 
17,86% 

4. 3 (3 votos) 
10,71% 

5. 2 (2 votos) 
7,14% 

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

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

22- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 referências 
bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino 
contribuem para seus estudos e aprendizagens. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
35,71% 

2. 5 (9 votos) 
32,14% 

3. 4 (5 votos) 
17,86% 

4. 3 (4 votos) 
14,29% 

5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
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0,00% 
6. 2 (0 votos) 

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

0,00% 

23- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 
6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para 
avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: Os 
professores apresentam disponibilidade para atender os estudantes 
fora do horário das aulas, de um modo geral. 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
46,43% 

2. 4 (6 votos) 
21,43% 

3. 5 (5 votos) 
17,86% 

4. 3 (4 votos) 
14,29% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

24- Material Didático - Você entende que o material didático 
institucional indicado pelos professores é suficiente? 

1. Sim (25 votos) 
89,29% 

2. Não (3 votos) 
10,71% 

25- Material Didático - Na sua opinião, material didático institucional 
indicado contribui para a execução da formação definida no projeto 
pedagógico? 

1. Sim (26 votos) 
92,86% 

2. Não (2 votos) 
7,14% 

26- Monitoria - Você é incentivado a participar de projetos de 
monitoria? 

1. Sim (16 votos) 
57,14% 

2. Não (12 votos) 
42,86% 
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27- Monitoria - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 curso 
disponibilizou monitores para auxiliar os estudantes. 

1. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
32,14% 

2. 4 (8 votos) 
28,57% 

3. 5 (7 votos) 
25,00% 

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% 

28- Atividades Complementares - Você conhece a tabela de atividades 
complementares disponível no site institucional? 

1. Sim (26 votos) 
92,86% 

2. Não (2 votos) 
7,14% 

29- Atividades Complementares - Como você avalia a divisão da carga 
horária da tabela de atividades complementares por modalidade? 

1. Satisfatória (16 votos) 
57,14% 

2. Muito satisfatória (6 votos) 
21,43% 

3. Regular (5 votos) 
17,86% 

4. Insatisfatória (1 votos) 
3,57% 

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

30- Atividades Complementares - Você tem conhecimento do boletim 
de eventos e atividades do Núcleo de Atividades Complementares? 

1. Sim (26 votos) 
92,86% 

2. Não (2 votos) 
7,14% 

31- Atividades Complementares - Como você avalia a qualidade do 
atendimento prestado pelo Núcleo de Atividades Complementares? 
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1. Muito satisfatória (18 votos) 
64,29% 

2. Satisfatória (7 votos) 
25,00% 

3. Regular (3 votos) 
10,71% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

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

32- Processos de ensino-aprendizagem - Avalie a seguinte afirmação 
e indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso 
são compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos 
professores, de um modo geral. 

1. 4 (9 votos) 
32,14% 

2. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
32,14% 

3. 5 (8 votos) 
28,57% 

4. 2 (1 votos) 
3,57% 

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

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

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

33- Pesquisa - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Pesquisa? 

1. Satisfatória (11 votos) 
39,29% 

2. Muito satisfatória (10 votos) 
35,71% 

3. Muito insatisfatória (3 votos) 
10,71% 

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

5. Regular (1 votos) 
3,57% 

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 
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34- Pesquisa - Na sua opinião, a FDSM incentiva as atividades de 
Pesquisa de forma satisfatória? 

1. Sim (21 votos) 
75,00% 

2. Não (7 votos) 
25,00% 

35- Pesquisa - Você conhece os programas de Iniciação Científica e 
atividades que estimulam a investigação acadêmica na FDSM? 

1. Sim (21 votos) 
75,00% 

2. Não (7 votos) 
25,00% 

36- Pesquisa - Você conhece os incentivos para participar da iniciação 
científica? 

1. Sim (18 votos) 
64,29% 

2. Não (10 votos) 
35,71% 

37- Pesquisa - Você conhece os grupos de estudos e/ou de pesquisa 
desenvolvidos na FDSM? 

1. Sim (21 votos) 
75,00% 

2. Não (7 votos) 
25,00% 

38- Pesquisa - Na sua opinião, as atividades de Pesquisa são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (24 votos) 
85,71% 

2. Não (4 votos) 
14,29% 

39- Pesquisa - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique 
seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
"não sei responder": Foram oferecidas oportunidades para os 
estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de 
atividades que estimularam a investigação acadêmica. 

1. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
32,14% 

2. 4 (7 votos) 
25,00% 

3. 5 (6 votos) 
21,43% 
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4. 3 (3 votos) 
10,71% 

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

6. 2 (1 votos) 
3,57% 

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

40- Geral - A organização do conteúdo e a metodologia empregada 
favorecem a aprendizagem? 

1. Sim (27 votos) 
96,43% 

2. Não (1 votos) 
3,57% 

41- Geral - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu 
grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
não sei responder: Os estudantes participam de avaliações periódicas 
do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura). 

1. 5 (11 votos) 
39,29% 

2. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
25,00% 

3. 4 (7 votos) 
25,00% 

4. 2 (2 votos) 
7,14% 

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

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

42 - Geral - Você já acessou a Ratio Juris, Revista Eletrônica da 
Graduação da Faculdade de Direito do Sul de Minas, vinculada a 
graduação, disponível no site institucional? 

1. Não (15 votos) 
53,57% 

2. Sim (13 votos) 
46,43% 

43 - Geral - E a revista do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
da FDSM também disponível no site institucional? 

1. Sim (14 votos) 
50,00% 

2. Não (14 votos) 
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50,00% 

 

8º período A – formulário 2 

Código: 3336 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3-Políticas Acadêmicas-alunos da 
graduação-Formulário 2-8º período A 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 25 / 83 

Perguntas da Enquete 

1- Intercâmbio - Você sabe que a FDSM tem convênios de 
cooperação técnica e científica firmados com Universidades 
Estrangeiras? 

1. Sim (19 votos) 
76,00% 

2. Não (6 votos) 
24,00% 

2- Extensão - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Extensão? 

1. Muito satisfatória (15 votos) 
60,00% 

2. Satisfatória (7 votos) 
28,00% 

3. Regular (3 votos) 
12,00% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

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

3- Extensão - No seu curso, você é incentivado a participar e 
desenvolver atividades acadêmicas (programas, projetos ou atividades 
de extensão universitária, eventos científicos, culturais, projetos de 
pesquisa, atividade extraclasse, programas de iniciação científica, 
estágios extracurriculares,...)? 

1. Sim (23 votos) 
92,00% 

2. Não (2 votos) 
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8,00% 

4- Extensão - Como você avalia os programas institucionais na FDSM 
referentes à Extensão (atividades acadêmicas, cursos de extensão e 
ciclo de estudos avançados) 

1. Satisfatórios (24 votos) 
96,00% 

2. Não conheço (1 votos) 
4,00% 

5- Extensão - Você avalia que as atividades acadêmicas contribuem 
para o desenvolvimento de suas competências e habilidades? 

1. Sim (23 votos) 
92,00% 

2. Não (2 votos) 
8,00% 

6- Extensão - Em sua opinião, as atividades de Extensão são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (24 votos) 
96,00% 

2. Não (1 votos) 
4,00% 

7- Extensão - A periodicidade de eventos científicos na FDSM é 
satisfatória? 

1. Sim (24 votos) 
96,00% 

2. Não (1 votos) 
4,00% 

8- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 
(concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar 
a assertiva, assinale a opção não sei responder: Foram oferecidas 
oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos 
ou atividades de extensão universitária. 

1. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
36,00% 

2. 5 (7 votos) 
28,00% 

3. 4 (6 votos) 
24,00% 

4. 2 (1 votos) 
4,00% 

5. 3 (1 votos) 
4,00% 

6. Não sei responder (1 votos) 
4,00% 
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7. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

9- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 atividades 
acadêmicas desenvolvidas possibilitam reflexão, convivência e 
respeito à diversidade. 

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

2. 5 (7 votos) 
28,00% 

3. 4 (4 votos) 
16,00% 

4. 3 (1 votos) 
4,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

10- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 promove 
atividades de cultura, de lazer e de interação social. 

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

2. 4 (7 votos) 
28,00% 

3. 5 (5 votos) 
20,00% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

11- Comunicação - Você avalia que a FDSM cuida de sua imagem 
institucional? 

1. Sim (25 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 
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12- Comunicação - avalie a qualidade da comunicação da FDSM com 
seus alunos (divulgação de eventos e cursos): 

1. Excelente (14 votos) 
56,00% 

2. Ótimo (10 votos) 
40,00% 

3. Regular (1 votos) 
4,00% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

13- Comunicação - avalie o site da FDSM: 

1. Excelente (17 votos) 
68,00% 

2. Ótimo (7 votos) 
28,00% 

3. Regular (1 votos) 
4,00% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

14- Comunicação - avalie o portal do aluno 

1. Excelente (15 votos) 
60,00% 

2. Ótimo (9 votos) 
36,00% 

3. Regular (1 votos) 
4,00% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

15- Comunicação - avalie o e-mail de Notícias Acadêmicas 

1. Excelente (16 votos) 
64,00% 

2. Ótimo (8 votos) 
32,00% 

3. Regular (1 votos) 
4,00% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

16- Comunicação - avalie o envio de SMS 

1. Excelente (13 votos) 
52,00% 

2. Ótimo (9 votos) 
36,00% 

3. Regular (2 votos) 
8,00% 

4. Ruim (1 votos) 
4,00% 
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17- Comunicação - Você sabe como entrar em contato com a 
Ouvidoria da FDSM? 

1. Sim (23 votos) 
92,00% 

2. Não (2 votos) 
8,00% 

18- Comunicação - Na sua opinião, os recursos de tecnologia de 
informação e comunicação implantado para o processo de ensino-
aprendizagem permite a execução do projeto pedagógico? 

1. Sim (24 votos) 
96,00% 

2. Não (1 votos) 
4,00% 

19- Política de Atendimento aos Discentes - Você sabia que os 
acadêmicos podem obter apoio pedagógico no Núcleo de 
Psicopedagogia? 

1. Sim (22 votos) 
88,00% 

2. Não (3 votos) 
12,00% 

20- Política de Atendimento aos Discentes - Você conhece os diversos 
programas de apoio financeiro aos acadêmicos (bolsa Estímulo, 
bolsas de Iniciação Científica, bolsa Monitoria, bolsas por grupo 
familiar, e outros) 

1. Sim (22 votos) 
88,00% 

2. Não (3 votos) 
12,00% 

21- Estágio Curricular Supervisionado - Em relação ao estágio 
obrigatório do seu curso avalie os convênios firmados 

1. Muito satisfatórios (11 votos) 
44,00% 

2. Satisfatórios (10 votos) 
40,00% 

3. Regulares (3 votos) 
12,00% 

4. Insatisfatórios (1 votos) 
4,00% 

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

22- Estágio Curricular Supervisionado - Em relação ao estágio 
obrigatório do seu curso avalie o atendimento do Núcleo de Prática 
Jurídica 
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1. Muito satisfatório (11 votos) 
44,00% 

2. Satisfatório (11 votos) 
44,00% 

3. Regular (3 votos) 
12,00% 

4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

23- Estágio Curricular Supervisionado - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 conteúdos abordados nas disciplinas do curso 
favoreceram sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação 
profissional. 

1. 5 (8 votos) 
32,00% 

2. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
32,00% 

3. 4 (6 votos) 
24,00% 

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

5. 3 (1 votos) 
4,00% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

24- Estágio Curricular Supervisionado - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso favorece a articulação do conhecimento teórico 
com atividades práticas. 

1. 5 (9 votos) 
36,00% 

2. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
36,00% 

3. 3 (3 votos) 
12,00% 

4. 4 (3 votos) 
12,00% 

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

6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
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0,00% 
7. 2 (0 votos) 

0,00% 

25- Estágio Curricular Supervisionado - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 atividades práticas são suficientes para relacionar os 
conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua formação 
profissional. 

1. 5 (8 votos) 
32,00% 

2. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
32,00% 

3. 4 (4 votos) 
16,00% 

4. 3 (2 votos) 
8,00% 

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

6. 2 (1 votos) 
4,00% 

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

26- Estágio Curricular Supervisionado - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 estágio supervisionado proporciona experiências 
diversificadas para a sua formação. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
40,00% 

2. 5 (6 votos) 
24,00% 

3. 4 (4 votos) 
16,00% 

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

5. 3 (2 votos) 
8,00% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

27- Trabalho de Conclusão de Curso - A relação entre orientadores e 
alunos em desenvolver projetos de pesquisa, em sua opinião, é 
adequada? 
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1. Sim (18 votos) 
72,00% 

2. Não (7 votos) 
28,00% 

28- Trabalho de Conclusão de Curso - O número de orientações 
obrigatórias (5) é suficiente: 

1. Sim (17 votos) 
68,00% 

2. Não (8 votos) 
32,00% 

29- Trabalho de Conclusão de Curso - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 atividades realizadas para seu trabalho de conclusão de 
curso contribuem para qualificar sua formação profissional. 

1. 5 (9 votos) 
36,00% 

2. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
32,00% 

3. 4 (4 votos) 
16,00% 

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

5. 3 (1 votos) 
4,00% 

6. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,00% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

30- Trabalho de Conclusão de Curso - Qual meio é utilizado para 
orientação? 

1. E-mail (12 votos) 
48,00% 

2. Não tive orientação ainda (6 votos) 
24,00% 

3. Reuniões presenciais (4 votos) 
16,00% 

4. Outro (3 votos) 
12,00% 

32 - Trabalho de Conclusão de Curso - Está satisfeito (a) com esta 
forma de orientação? 

1. Sim (14 votos) 
56,00% 

2. Não tive orientação ainda (6 votos) 
24,00% 
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3. Não (5 votos) 
20,00% 

33 - Trabalho de Conclusão de Curso - O (A) orientador (a) dá suporte 
necessário para você desenvolver seu trabalho de Monografia 

1. Sim (16 votos) 
64,00% 

2. Não (5 votos) 
20,00% 

3. Não tive orientação ainda (4 votos) 
16,00% 

34 - Trabalho de Conclusão de Curso - O (A) orientador (a) indica 
bibliografia para consulta. 

1. Sim (17 votos) 
68,00% 

2. Não (4 votos) 
16,00% 

3. Não tive orientação ainda (4 votos) 
16,00% 

35 - Trabalho de Conclusão de Curso - Como você avalia o 
desempenho do seu (sua) orientador (a) 

1. Muito satisfatório (9 votos) 
36,00% 

2. Satisfatório (7 votos) 
28,00% 

3. Regular (4 votos) 
16,00% 

4. Insatisfatório (2 votos) 
8,00% 

5. Não tive orientação ainda (2 votos) 
8,00% 

6. Muito insatisfatório (1 votos) 
4,00% 

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

36 - Trabalho de Conclusão de Curso - Como você avalia a qualidade 
do atendimento prestado pelo Núcleo de Monografias? 

1. Muito satisfatória (13 votos) 
52,00% 

2. Satisfatória (10 votos) 
40,00% 

3. Muito insatisfatória (1 votos) 
4,00% 

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

5. Regular (0 votos) 
0,00% 

6. Insatisfatória (0 votos) 
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0,00% 

37- Geral - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 disciplinas 
cursadas contribuem para sua formação integral, como cidadão e 
profissional: 

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

2. 5 (7 votos) 
28,00% 

3. 4 (6 votos) 
24,00% 

4. 3 (1 votos) 
4,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

 

8º período B – formulário 1 

Código: 3337 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3 - Políticas Acadêmicas - alunos da 
graduação - Formulário 1 - 8º período B 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 25 / 76 

Perguntas da Enquete 

1- Ações acadêmico-administrativas - Você conhece o Projeto 
Pedagógico do Curso? 

1. Sim (19 votos) 
76,00% 

2. Não (6 votos) 
24,00% 

2- Ações acadêmico-administrativas - você entende que o número de 
aulas (carga horária) das disciplinas do seu atual período é suficiente 
para desenvolver o conteúdo das matérias? 
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1. Sim (25 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

3- Ações acadêmico-administrativas - Você acredita que a matriz 
curricular atende aos objetivos propostos no Projeto Pedagógico do 
Curso? 

1. Sim (24 votos) 
96,00% 

2. Não (1 votos) 
4,00% 

4- Ações acadêmico-administrativas - como você classifica a forma 
com que os conteúdos lhe são transmitidos: 

1. Satisfatória (13 votos) 
52,00% 

2. Muito satisfatória (10 votos) 
40,00% 

3. Regular (2 votos) 
8,00% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

5- Ações acadêmico-administrativas - O curso está correspondendo as 
suas expectativas? 

1. Sim (25 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

6- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam 
você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências 
reflexivas e críticas 

1. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
48,00% 

2. 5 (8 votos) 
32,00% 

3. 4 (4 votos) 
16,00% 

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

5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 
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6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

7- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso está propiciando experiências de aprendizagem 
inovadoras. 

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

2. 5 (7 votos) 
28,00% 

3. 4 (3 votos) 
12,00% 

4. 3 (1 votos) 
4,00% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

8- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
consciência ética para o exercício profissional. 

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

2. 5 (6 votos) 
24,00% 

3. 4 (4 votos) 
16,00% 

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% 

9- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
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elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar 
em equipe. 

1. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
48,00% 

2. 5 (8 votos) 
32,00% 

3. 4 (4 votos) 
16,00% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

10- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e 
argumentação. 

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

2. 5 (6 votos) 
24,00% 

3. 4 (2 votos) 
8,00% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

11- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de 
pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas 
da sociedade. 

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

2. 5 (7 votos) 
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28,00% 
3. 4 (2 votos) 

8,00% 
4. Não sei responder (1 votos) 

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

0,00% 
6. 2 (0 votos) 

0,00% 
7. 3 (0 votos) 

0,00% 

12- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para você ampliar sua capacidade de 
comunicação nas formas oral e escrita. 

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

2. 5 (7 votos) 
28,00% 

3. 4 (2 votos) 
8,00% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

13- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente. 

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

2. 5 (5 votos) 
20,00% 

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

4. 3 (1 votos) 
4,00% 

5. 4 (1 votos) 
4,00% 

6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
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0,00% 
7. 2 (0 votos) 

0,00% 

14- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 relações professor-aluno ao longo do curso estimulam 
você a estudar e aprender. 

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

2. 5 (7 votos) 
28,00% 

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

4. 2 (1 votos) 
4,00% 

5. 4 (1 votos) 
4,00% 

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

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

15- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 
superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação. 

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

2. 5 (9 votos) 
36,00% 

3. 4 (2 votos) 
8,00% 

4. 3 (1 votos) 
4,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

16- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
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responder: O curso exige de você organização e dedicação frequente 
aos estudos. 

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

2. 5 (5 votos) 
20,00% 

3. 4 (2 votos) 
8,00% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

17- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Os professores demonstraram domínio dos conteúdos 
abordados nas disciplinas, de um modo geral. 

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

2. 5 (8 votos) 
32,00% 

3. 4 (2 votos) 
8,00% 

4. 3 (1 votos) 
4,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

18- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou 
contemporâneos em sua área de formação. 

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

2. 5 (6 votos) 
24,00% 

3. 4 (4 votos) 
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16,00% 
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% 

19- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 dispôs de quantidade suficiente de 
funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

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

2. 5 (8 votos) 
32,00% 

3. 4 (2 votos) 
8,00% 

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% 

20- Planos de Ensino - Você conhece o Plano de Ensino das 
Disciplinas? 

1. Sim (24 votos) 
96,00% 

2. Não (1 votos) 
4,00% 

21- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 planos de 
ensino apresentados pelos professores contribuem para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos. 

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

2. 5 (9 votos) 
36,00% 

3. 4 (2 votos) 
8,00% 
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4. Não sei responder (1 votos) 
4,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

22- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 referências 
bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino 
contribuem para seus estudos e aprendizagens. 

1. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
48,00% 

2. 5 (8 votos) 
32,00% 

3. 4 (3 votos) 
12,00% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

23- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 
6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para 
avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: Os 
professores apresentam disponibilidade para atender os estudantes 
fora do horário das aulas, de um modo geral. 

1. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
48,00% 

2. 5 (7 votos) 
28,00% 

3. 4 (4 votos) 
16,00% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 
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24- Material Didático - Você entende que o material didático 
institucional indicado pelos professores é suficiente? 

1. Sim (22 votos) 
88,00% 

2. Não (3 votos) 
12,00% 

25- Material Didático - Na sua opinião, material didático institucional 
indicado contribui para a execução da formação definida no projeto 
pedagógico? 

1. Sim (24 votos) 
96,00% 

2. Não (1 votos) 
4,00% 

26- Monitoria - Você é incentivado a participar de projetos de 
monitoria? 

1. Sim (20 votos) 
80,00% 

2. Não (5 votos) 
20,00% 

27- Monitoria - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 curso 
disponibilizou monitores para auxiliar os estudantes. 

1. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
48,00% 

2. 5 (10 votos) 
40,00% 

3. 3 (2 votos) 
8,00% 

4. 4 (1 votos) 
4,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

28- Atividades Complementares - Você conhece a tabela de atividades 
complementares disponível no site institucional? 

1. Sim (24 votos) 
96,00% 

2. Não (1 votos) 
4,00% 
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29- Atividades Complementares - Como você avalia a divisão da carga 
horária da tabela de atividades complementares por modalidade? 

1. Satisfatória (11 votos) 
44,00% 

2. Muito satisfatória (10 votos) 
40,00% 

3. Regular (3 votos) 
12,00% 

4. Insatisfatória (1 votos) 
4,00% 

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

30- Atividades Complementares - Você tem conhecimento do boletim 
de eventos e atividades do Núcleo de Atividades Complementares? 

1. Sim (24 votos) 
96,00% 

2. Não (1 votos) 
4,00% 

31- Atividades Complementares - Como você avalia a qualidade do 
atendimento prestado pelo Núcleo de Atividades Complementares? 

1. Muito satisfatória (11 votos) 
44,00% 

2. Satisfatória (10 votos) 
40,00% 

3. Regular (2 votos) 
8,00% 

4. Muito insatisfatória (2 votos) 
8,00% 

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

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

32- Processos de ensino-aprendizagem - Avalie a seguinte afirmação 
e indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso 
são compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos 
professores, de um modo geral. 

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

2. 5 (7 votos) 
28,00% 

3. 4 (4 votos) 
16,00% 

4. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
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0,00% 
5. 2 (0 votos) 

0,00% 
6. 3 (0 votos) 

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

0,00% 

33- Pesquisa - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Pesquisa? 

1. Satisfatória (11 votos) 
44,00% 

2. Muito satisfatória (10 votos) 
40,00% 

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

4. Muito insatisfatória (1 votos) 
4,00% 

5. Regular (1 votos) 
4,00% 

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

34- Pesquisa - Na sua opinião, a FDSM incentiva as atividades de 
Pesquisa de forma satisfatória? 

1. Sim (24 votos) 
96,00% 

2. Não (1 votos) 
4,00% 

35- Pesquisa - Você conhece os programas de Iniciação Científica e 
atividades que estimulam a investigação acadêmica na FDSM? 

1. Sim (22 votos) 
88,00% 

2. Não (3 votos) 
12,00% 

36- Pesquisa - Você conhece os incentivos para participar da iniciação 
científica? 

1. Sim (20 votos) 
80,00% 

2. Não (5 votos) 
20,00% 

37- Pesquisa - Você conhece os grupos de estudos e/ou de pesquisa 
desenvolvidos na FDSM? 

1. Sim (21 votos) 
84,00% 

2. Não (4 votos) 
16,00% 



 Avaliação Institucional - Eixo 3: Políticas Acadêmicas FDSM  8º período 2020 
 

37 

38- Pesquisa - Na sua opinião, as atividades de Pesquisa são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (23 votos) 
92,00% 

2. Não (2 votos) 
8,00% 

39- Pesquisa - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique 
seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
"não sei responder": Foram oferecidas oportunidades para os 
estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de 
atividades que estimularam a investigação acadêmica. 

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

2. 5 (7 votos) 
28,00% 

3. 4 (3 votos) 
12,00% 

4. 3 (1 votos) 
4,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

40- Geral - A organização do conteúdo e a metodologia empregada 
favorecem a aprendizagem? 

1. Sim (23 votos) 
92,00% 

2. Não (2 votos) 
8,00% 

41- Geral - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu 
grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
não sei responder: Os estudantes participam de avaliações periódicas 
do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura). 

1. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
48,00% 

2. 5 (9 votos) 
36,00% 

3. 4 (4 votos) 
16,00% 
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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% 

42 - Geral - Você já acessou a Ratio Juris, Revista Eletrônica da 
Graduação da Faculdade de Direito do Sul de Minas, vinculada a 
graduação, disponível no site institucional? 

1. Sim (18 votos) 
72,00% 

2. Não (7 votos) 
28,00% 

43 - Geral - E a revista do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
da FDSM também disponível no site institucional? 

1. Sim (16 votos) 
64,00% 

2. Não (9 votos) 
36,00% 

 

8º período B – formulário 2 

Código: 3338 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3-Políticas Acadêmicas-alunos da 
graduação-Formulário 2-8º período B 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 21 / 76 

Perguntas da Enquete 

1- Intercâmbio - Você sabe que a FDSM tem convênios de 
cooperação técnica e científica firmados com Universidades 
Estrangeiras? 

1. Sim (19 votos) 
90,48% 

2. Não (2 votos) 
9,52% 

2- Extensão - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Extensão? 
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1. Muito satisfatória (12 votos) 
57,14% 

2. Satisfatória (7 votos) 
33,33% 

3. Regular (1 votos) 
4,76% 

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

5. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

3- Extensão - No seu curso, você é incentivado a participar e 
desenvolver atividades acadêmicas (programas, projetos ou atividades 
de extensão universitária, eventos científicos, culturais, projetos de 
pesquisa, atividade extraclasse, programas de iniciação científica, 
estágios extracurriculares,...)? 

1. Sim (20 votos) 
95,24% 

2. Não (1 votos) 
4,76% 

4- Extensão - Como você avalia os programas institucionais na FDSM 
referentes à Extensão (atividades acadêmicas, cursos de extensão e 
ciclo de estudos avançados) 

1. Satisfatórios (21 votos) 
100,00% 

2. Não conheço (0 votos) 
0,00% 

5- Extensão - Você avalia que as atividades acadêmicas contribuem 
para o desenvolvimento de suas competências e habilidades? 

1. Sim (21 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

6- Extensão - Em sua opinião, as atividades de Extensão são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (21 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

7- Extensão - A periodicidade de eventos científicos na FDSM é 
satisfatória? 

1. Sim (20 votos) 
95,24% 
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2. Não (1 votos) 
4,76% 

8- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 
(concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar 
a assertiva, assinale a opção não sei responder: Foram oferecidas 
oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos 
ou atividades de extensão universitária. 

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

2. 5 (6 votos) 
28,57% 

3. 4 (3 votos) 
14,29% 

4. 3 (1 votos) 
4,76% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

9- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 atividades 
acadêmicas desenvolvidas possibilitam reflexão, convivência e 
respeito à diversidade. 

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

2. 5 (7 votos) 
33,33% 

3. 4 (2 votos) 
9,52% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

10- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 promove 
atividades de cultura, de lazer e de interação social. 
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1. 6 (concordo totalmente) (11 votos) 
52,38% 

2. 5 (7 votos) 
33,33% 

3. 2 (2 votos) 
9,52% 

4. 4 (1 votos) 
4,76% 

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

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

11- Comunicação - Você avalia que a FDSM cuida de sua imagem 
institucional? 

1. Sim (21 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

12- Comunicação - avalie a qualidade da comunicação da FDSM com 
seus alunos (divulgação de eventos e cursos): 

1. Ótimo (12 votos) 
57,14% 

2. Excelente (8 votos) 
38,10% 

3. Regular (1 votos) 
4,76% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

13- Comunicação - avalie o site da FDSM: 

1. Excelente (10 votos) 
47,62% 

2. Ótimo (9 votos) 
42,86% 

3. Regular (2 votos) 
9,52% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

14- Comunicação - avalie o portal do aluno 

1. Excelente (10 votos) 
47,62% 

2. Ótimo (10 votos) 
47,62% 

3. Regular (1 votos) 
4,76% 

4. Ruim (0 votos) 
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0,00% 

15- Comunicação - avalie o e-mail de Notícias Acadêmicas 

1. Ótimo (10 votos) 
47,62% 

2. Excelente (8 votos) 
38,10% 

3. Regular (3 votos) 
14,29% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

16- Comunicação - avalie o envio de SMS 

1. Excelente (8 votos) 
38,10% 

2. Ótimo (8 votos) 
38,10% 

3. Regular (4 votos) 
19,05% 

4. Ruim (1 votos) 
4,76% 

17- Comunicação - Você sabe como entrar em contato com a 
Ouvidoria da FDSM? 

1. Sim (20 votos) 
95,24% 

2. Não (1 votos) 
4,76% 

18- Comunicação - Na sua opinião, os recursos de tecnologia de 
informação e comunicação implantado para o processo de ensino-
aprendizagem permite a execução do projeto pedagógico? 

1. Sim (21 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

19- Política de Atendimento aos Discentes - Você sabia que os 
acadêmicos podem obter apoio pedagógico no Núcleo de 
Psicopedagogia? 

1. Sim (20 votos) 
95,24% 

2. Não (1 votos) 
4,76% 

20- Política de Atendimento aos Discentes - Você conhece os diversos 
programas de apoio financeiro aos acadêmicos (bolsa Estímulo, 
bolsas de Iniciação Científica, bolsa Monitoria, bolsas por grupo 
familiar, e outros) 
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1. Sim (19 votos) 
90,48% 

2. Não (2 votos) 
9,52% 

21- Estágio Curricular Supervisionado - Em relação ao estágio 
obrigatório do seu curso avalie os convênios firmados 

1. Muito satisfatórios (11 votos) 
52,38% 

2. Satisfatórios (8 votos) 
38,10% 

3. Regulares (2 votos) 
9,52% 

4. Insatisfatórios (0 votos) 
0,00% 

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

22- Estágio Curricular Supervisionado - Em relação ao estágio 
obrigatório do seu curso avalie o atendimento do Núcleo de Prática 
Jurídica 

1. Muito satisfatório (11 votos) 
52,38% 

2. Satisfatório (9 votos) 
42,86% 

3. Regular (1 votos) 
4,76% 

4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

23- Estágio Curricular Supervisionado - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 conteúdos abordados nas disciplinas do curso 
favoreceram sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação 
profissional. 

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

2. 5 (7 votos) 
33,33% 

3. 4 (1 votos) 
4,76% 

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

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

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

0,00% 

24- Estágio Curricular Supervisionado - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso favorece a articulação do conhecimento teórico 
com atividades práticas. 

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

2. 5 (5 votos) 
23,81% 

3. 4 (4 votos) 
19,05% 

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% 

25- Estágio Curricular Supervisionado - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 atividades práticas são suficientes para relacionar os 
conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua formação 
profissional. 

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

2. 5 (6 votos) 
28,57% 

3. 3 (2 votos) 
9,52% 

4. 4 (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% 

26- Estágio Curricular Supervisionado - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
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elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: O estágio supervisionado proporciona experiências 
diversificadas para a sua formação. 

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

2. 5 (5 votos) 
23,81% 

3. Não sei responder (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% 

27- Trabalho de Conclusão de Curso - A relação entre orientadores e 
alunos em desenvolver projetos de pesquisa, em sua opinião, é 
adequada? 

1. Sim (21 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

28- Trabalho de Conclusão de Curso - O número de orientações 
obrigatórias (5) é suficiente: 

1. Sim (20 votos) 
95,24% 

2. Não (1 votos) 
4,76% 

29- Trabalho de Conclusão de Curso - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 atividades realizadas para seu trabalho de conclusão de 
curso contribuem para qualificar sua formação profissional. 

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

2. 5 (5 votos) 
23,81% 

3. 3 (2 votos) 
9,52% 

4. 4 (2 votos) 
9,52% 

5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 
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6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

30- Trabalho de Conclusão de Curso - Qual meio é utilizado para 
orientação? 

1. E-mail (10 votos) 
47,62% 

2. Outro (5 votos) 
23,81% 

3. Reuniões presenciais (4 votos) 
19,05% 

4. Não tive orientação ainda (2 votos) 
9,52% 

32 - Trabalho de Conclusão de Curso - Está satisfeito (a) com esta 
forma de orientação? 

1. Sim (18 votos) 
85,71% 

2. Não (2 votos) 
9,52% 

3. Não tive orientação ainda (1 votos) 
4,76% 

33 - Trabalho de Conclusão de Curso - O (A) orientador (a) dá suporte 
necessário para você desenvolver seu trabalho de Monografia 

1. Sim (17 votos) 
80,95% 

2. Não (2 votos) 
9,52% 

3. Não tive orientação ainda (2 votos) 
9,52% 

34 - Trabalho de Conclusão de Curso - O (A) orientador (a) indica 
bibliografia para consulta. 

1. Sim (16 votos) 
76,19% 

2. Não (3 votos) 
14,29% 

3. Não tive orientação ainda (2 votos) 
9,52% 

35 - Trabalho de Conclusão de Curso - Como você avalia o 
desempenho do seu (sua) orientador (a) 

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

2. Satisfatório (6 votos) 
28,57% 

3. Não tive orientação ainda (3 votos) 
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14,29% 
4. Muito insatisfatório (1 votos) 

4,76% 
5. Regular (1 votos) 

4,76% 
6. Insatisfatório (0 votos) 

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

0,00% 

36 - Trabalho de Conclusão de Curso - Como você avalia a qualidade 
do atendimento prestado pelo Núcleo de Monografias? 

1. Muito satisfatória (11 votos) 
52,38% 

2. Satisfatória (6 votos) 
28,57% 

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

4. Muito insatisfatória (1 votos) 
4,76% 

5. Regular (1 votos) 
4,76% 

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

37- Geral - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 disciplinas 
cursadas contribuem para sua formação integral, como cidadão e 
profissional: 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
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% 
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8º período D – formulário 1 

Código: 3339 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3-Políticas Acadêmicas-alunos da 
graduação-Formulário 1-8º período D 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 31 / 80 

Perguntas da Enquete 

1- Ações acadêmico-administrativas - Você conhece o Projeto 
Pedagógico do Curso? 

1. Sim (28 votos) 
90,32% 

2. Não (3 votos) 
9,68% 

2- Ações acadêmico-administrativas - você entende que o número de 
aulas (carga horária) das disciplinas do seu atual período é suficiente 
para desenvolver o conteúdo das matérias? 

1. Sim (30 votos) 
96,77% 

2. Não (1 votos) 
3,23% 

3- Ações acadêmico-administrativas - Você acredita que a matriz 
curricular atende aos objetivos propostos no Projeto Pedagógico do 
Curso? 

1. Sim (29 votos) 
93,55% 

2. Não (2 votos) 
6,45% 

4- Ações acadêmico-administrativas - como você classifica a forma 
com que os conteúdos lhe são transmitidos: 

1. Satisfatória (17 votos) 
54,84% 

2. Muito satisfatória (11 votos) 
35,48% 

3. Regular (3 votos) 
9,68% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

5. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 
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5- Ações acadêmico-administrativas - O curso está correspondendo as 
suas expectativas? 

1. Sim (30 votos) 
96,77% 

2. Não (1 votos) 
3,23% 

6- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam 
você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências 
reflexivas e críticas 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
32,26% 

2. 5 (9 votos) 
29,03% 

3. 4 (7 votos) 
22,58% 

4. 3 (2 votos) 
6,45% 

5. Não sei responder (2 votos) 
6,45% 

6. 2 (1 votos) 
3,23% 

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

7- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso está propiciando experiências de aprendizagem 
inovadoras. 

1. 6 (concordo totalmente) (11 votos) 
35,48% 

2. 5 (8 votos) 
25,81% 

3. 4 (7 votos) 
22,58% 

4. 3 (4 votos) 
12,90% 

5. Não sei responder (1 votos) 
3,23% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 
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8- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
consciência ética para o exercício profissional. 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
51,61% 

2. 5 (10 votos) 
32,26% 

3. 4 (3 votos) 
9,68% 

4. 3 (2 votos) 
6,45% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

9- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar 
em equipe. 

1. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
38,71% 

2. 5 (8 votos) 
25,81% 

3. 3 (5 votos) 
16,13% 

4. 4 (4 votos) 
12,90% 

5. 2 (2 votos) 
6,45% 

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

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

10- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e 
argumentação. 



 Avaliação Institucional - Eixo 3: Políticas Acadêmicas FDSM  8º período 2020 
 

51 

1. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
48,39% 

2. 5 (9 votos) 
29,03% 

3. 4 (4 votos) 
12,90% 

4. 3 (3 votos) 
9,68% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

11- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de 
pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas 
da sociedade. 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
51,61% 

2. 5 (8 votos) 
25,81% 

3. 4 (4 votos) 
12,90% 

4. 3 (3 votos) 
9,68% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

12- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para você ampliar sua capacidade de 
comunicação nas formas oral e escrita. 

1. 6 (concordo totalmente) (14 votos) 
45,16% 

2. 5 (10 votos) 
32,26% 

3. 4 (5 votos) 
16,13% 

4. 2 (1 votos) 
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3,23% 
5. 3 (1 votos) 

3,23% 
6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 

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

0,00% 

13- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente. 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
41,94% 

2. 5 (11 votos) 
35,48% 

3. 4 (4 votos) 
12,90% 

4. 3 (2 votos) 
6,45% 

5. Não sei responder (1 votos) 
3,23% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

14- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 relações professor-aluno ao longo do curso estimulam 
você a estudar e aprender. 

1. 5 (12 votos) 
38,71% 

2. 6 (concordo totalmente) (11 votos) 
35,48% 

3. 4 (4 votos) 
12,90% 

4. Não sei responder (1 votos) 
3,23% 

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
3,23% 

6. 2 (1 votos) 
3,23% 

7. 3 (1 votos) 
3,23% 



 Avaliação Institucional - Eixo 3: Políticas Acadêmicas FDSM  8º período 2020 
 

53 

15- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 
superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação. 

1. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
38,71% 

2. 5 (10 votos) 
32,26% 

3. 4 (4 votos) 
12,90% 

4. 3 (3 votos) 
9,68% 

5. 2 (1 votos) 
3,23% 

6. Não sei responder (1 votos) 
3,23% 

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

16- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso exige de você organização e dedicação frequente 
aos estudos. 

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos) 
54,84% 

2. 5 (8 votos) 
25,81% 

3. 4 (4 votos) 
12,90% 

4. 3 (2 votos) 
6,45% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

17- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Os professores demonstraram domínio dos conteúdos 
abordados nas disciplinas, de um modo geral. 
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1. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
48,39% 

2. 5 (10 votos) 
32,26% 

3. 4 (6 votos) 
19,35% 

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% 

18- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou 
contemporâneos em sua área de formação. 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
51,61% 

2. 5 (11 votos) 
35,48% 

3. 4 (4 votos) 
12,90% 

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% 

19- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 dispôs de quantidade suficiente de 
funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 6 (concordo totalmente) (18 votos) 
58,06% 

2. 5 (10 votos) 
32,26% 

3. 4 (3 votos) 
9,68% 

4. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 
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5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

20- Planos de Ensino - Você conhece o Plano de Ensino das 
Disciplinas? 

1. Sim (30 votos) 
96,77% 

2. Não (1 votos) 
3,23% 

21- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 planos de 
ensino apresentados pelos professores contribuem para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos. 

1. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
48,39% 

2. 5 (10 votos) 
32,26% 

3. 4 (4 votos) 
12,90% 

4. 2 (1 votos) 
3,23% 

5. 3 (1 votos) 
3,23% 

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

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

22- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 referências 
bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino 
contribuem para seus estudos e aprendizagens. 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
51,61% 

2. 5 (10 votos) 
32,26% 

3. 4 (4 votos) 
12,90% 

4. 3 (1 votos) 
3,23% 

5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
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0,00% 
6. 2 (0 votos) 

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

0,00% 

23- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 
6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para 
avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: Os 
professores apresentam disponibilidade para atender os estudantes 
fora do horário das aulas, de um modo geral. 

1. 6 (concordo totalmente) (14 votos) 
45,16% 

2. 5 (10 votos) 
32,26% 

3. 4 (4 votos) 
12,90% 

4. 3 (2 votos) 
6,45% 

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
3,23% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

24- Material Didático - Você entende que o material didático 
institucional indicado pelos professores é suficiente? 

1. Sim (31 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

25- Material Didático - Na sua opinião, material didático institucional 
indicado contribui para a execução da formação definida no projeto 
pedagógico? 

1. Sim (31 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

26- Monitoria - Você é incentivado a participar de projetos de 
monitoria? 

1. Sim (25 votos) 
80,65% 

2. Não (6 votos) 
19,35% 
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27- Monitoria - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 curso 
disponibilizou monitores para auxiliar os estudantes. 

1. 6 (concordo totalmente) (14 votos) 
45,16% 

2. 5 (11 votos) 
35,48% 

3. 4 (4 votos) 
12,90% 

4. 2 (1 votos) 
3,23% 

5. 3 (1 votos) 
3,23% 

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

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

28- Atividades Complementares - Você conhece a tabela de atividades 
complementares disponível no site institucional? 

1. Sim (30 votos) 
96,77% 

2. Não (1 votos) 
3,23% 

29- Atividades Complementares - Como você avalia a divisão da carga 
horária da tabela de atividades complementares por modalidade? 

1. Muito satisfatória (13 votos) 
41,94% 

2. Satisfatória (10 votos) 
32,26% 

3. Regular (4 votos) 
12,90% 

4. Muito insatisfatória (3 votos) 
9,68% 

5. Insatisfatória (1 votos) 
3,23% 

30- Atividades Complementares - Você tem conhecimento do boletim 
de eventos e atividades do Núcleo de Atividades Complementares? 

1. Sim (30 votos) 
96,77% 

2. Não (1 votos) 
3,23% 

31- Atividades Complementares - Como você avalia a qualidade do 
atendimento prestado pelo Núcleo de Atividades Complementares? 
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1. Muito satisfatória (18 votos) 
58,06% 

2. Satisfatória (12 votos) 
38,71% 

3. Regular (1 votos) 
3,23% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

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

32- Processos de ensino-aprendizagem - Avalie a seguinte afirmação 
e indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso 
são compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos 
professores, de um modo geral. 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
51,61% 

2. 5 (11 votos) 
35,48% 

3. 4 (3 votos) 
9,68% 

4. 2 (1 votos) 
3,23% 

5. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

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

33- Pesquisa - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Pesquisa? 

1. Muito satisfatória (11 votos) 
35,48% 

2. Satisfatória (11 votos) 
35,48% 

3. Muito insatisfatória (5 votos) 
16,13% 

4. Regular (4 votos) 
12,90% 

5. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

6. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 
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34- Pesquisa - Na sua opinião, a FDSM incentiva as atividades de 
Pesquisa de forma satisfatória? 

1. Sim (30 votos) 
96,77% 

2. Não (1 votos) 
3,23% 

35- Pesquisa - Você conhece os programas de Iniciação Científica e 
atividades que estimulam a investigação acadêmica na FDSM? 

1. Sim (29 votos) 
93,55% 

2. Não (2 votos) 
6,45% 

36- Pesquisa - Você conhece os incentivos para participar da iniciação 
científica? 

1. Sim (29 votos) 
93,55% 

2. Não (2 votos) 
6,45% 

37- Pesquisa - Você conhece os grupos de estudos e/ou de pesquisa 
desenvolvidos na FDSM? 

1. Sim (27 votos) 
87,10% 

2. Não (4 votos) 
12,90% 

38- Pesquisa - Na sua opinião, as atividades de Pesquisa são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (31 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

39- Pesquisa - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique 
seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
"não sei responder": Foram oferecidas oportunidades para os 
estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de 
atividades que estimularam a investigação acadêmica. 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
51,61% 

2. 5 (9 votos) 
29,03% 

3. 4 (5 votos) 
16,13% 
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4. 2 (1 votos) 
3,23% 

5. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

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

40- Geral - A organização do conteúdo e a metodologia empregada 
favorecem a aprendizagem? 

1. Sim (31 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

41- Geral - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu 
grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
não sei responder: Os estudantes participam de avaliações periódicas 
do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura). 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
41,94% 

2. 5 (11 votos) 
35,48% 

3. 4 (6 votos) 
19,35% 

4. 3 (1 votos) 
3,23% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

42 - Geral - Você já acessou a Ratio Juris, Revista Eletrônica da 
Graduação da Faculdade de Direito do Sul de Minas, vinculada a 
graduação, disponível no site institucional? 

1. Sim (23 votos) 
74,19% 

2. Não (8 votos) 
25,81% 

43 - Geral - E a revista do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
da FDSM também disponível no site institucional? 

1. Sim (20 votos) 
64,52% 

2. Não (11 votos) 
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35,48% 

8º período D – formulário 2 

Código: 3340 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3-Políticas Acadêmicas-alunos da 
graduação-Formulário 2-8º período D 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 32 / 80 

Perguntas da Enquete 

1- Intercâmbio - Você sabe que a FDSM tem convênios de 
cooperação técnica e científica firmados com Universidades 
Estrangeiras? 

1. Sim (29 votos) 
90,63% 

2. Não (3 votos) 
9,38% 

2- Extensão - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Extensão? 

1. Muito satisfatória (16 votos) 
50,00% 

2. Satisfatória (13 votos) 
40,63% 

3. Regular (2 votos) 
6,25% 

4. Muito insatisfatória (1 votos) 
3,13% 

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

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

3- Extensão - No seu curso, você é incentivado a participar e 
desenvolver atividades acadêmicas (programas, projetos ou atividades 
de extensão universitária, eventos científicos, culturais, projetos de 
pesquisa, atividade extraclasse, programas de iniciação científica, 
estágios extracurriculares,...)? 

1. Sim (30 votos) 
93,75% 

2. Não (2 votos) 
6,25% 
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4- Extensão - Como você avalia os programas institucionais na FDSM 
referentes à Extensão (atividades acadêmicas, cursos de extensão e 
ciclo de estudos avançados) 

1. Satisfatórios (31 votos) 
96,88% 

2. Não conheço (1 votos) 
3,13% 

5- Extensão - Você avalia que as atividades acadêmicas contribuem 
para o desenvolvimento de suas competências e habilidades? 

1. Sim (31 votos) 
96,88% 

2. Não (1 votos) 
3,13% 

6- Extensão - Em sua opinião, as atividades de Extensão são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (31 votos) 
96,88% 

2. Não (1 votos) 
3,13% 

7- Extensão - A periodicidade de eventos científicos na FDSM é 
satisfatória? 

1. Sim (30 votos) 
93,75% 

2. Não (2 votos) 
6,25% 

8- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 
(concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar 
a assertiva, assinale a opção não sei responder: Foram oferecidas 
oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos 
ou atividades de extensão universitária. 

1. 6 (concordo totalmente) (14 votos) 
43,75% 

2. 5 (9 votos) 
28,13% 

3. 4 (6 votos) 
18,75% 

4. 3 (3 votos) 
9,38% 

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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9- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 atividades 
acadêmicas desenvolvidas possibilitam reflexão, convivência e 
respeito à diversidade. 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
50,00% 

2. 5 (9 votos) 
28,13% 

3. 4 (6 votos) 
18,75% 

4. 3 (1 votos) 
3,13% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

10- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 promove 
atividades de cultura, de lazer e de interação social. 

1. 5 (14 votos) 
43,75% 

2. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
37,50% 

3. 3 (3 votos) 
9,38% 

4. 4 (2 votos) 
6,25% 

5. 2 (1 votos) 
3,13% 

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

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

11- Comunicação - Você avalia que a FDSM cuida de sua imagem 
institucional? 

1. Sim (32 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 
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12- Comunicação - avalie a qualidade da comunicação da FDSM com 
seus alunos (divulgação de eventos e cursos): 

1. Excelente (16 votos) 
50,00% 

2. Ótimo (15 votos) 
46,88% 

3. Ruim (1 votos) 
3,13% 

4. Regular (0 votos) 
0,00% 

13- Comunicação - avalie o site da FDSM: 

1. Excelente (18 votos) 
56,25% 

2. Ótimo (12 votos) 
37,50% 

3. Regular (2 votos) 
6,25% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

14- Comunicação - avalie o portal do aluno 

1. Excelente (17 votos) 
53,13% 

2. Ótimo (11 votos) 
34,38% 

3. Regular (4 votos) 
12,50% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

15- Comunicação - avalie o e-mail de Notícias Acadêmicas 

1. Excelente (15 votos) 
46,88% 

2. Ótimo (11 votos) 
34,38% 

3. Regular (6 votos) 
18,75% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

16- Comunicação - avalie o envio de SMS 

1. Excelente (13 votos) 
40,63% 

2. Ótimo (11 votos) 
34,38% 

3. Regular (7 votos) 
21,88% 

4. Ruim (1 votos) 
3,13% 
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17- Comunicação - Você sabe como entrar em contato com a 
Ouvidoria da FDSM? 

1. Sim (31 votos) 
96,88% 

2. Não (1 votos) 
3,13% 

18- Comunicação - Na sua opinião, os recursos de tecnologia de 
informação e comunicação implantado para o processo de ensino-
aprendizagem permite a execução do projeto pedagógico? 

1. Sim (31 votos) 
96,88% 

2. Não (1 votos) 
3,13% 

19- Política de Atendimento aos Discentes - Você sabia que os 
acadêmicos podem obter apoio pedagógico no Núcleo de 
Psicopedagogia? 

1. Sim (30 votos) 
93,75% 

2. Não (2 votos) 
6,25% 

20- Política de Atendimento aos Discentes - Você conhece os diversos 
programas de apoio financeiro aos acadêmicos (bolsa Estímulo, 
bolsas de Iniciação Científica, bolsa Monitoria, bolsas por grupo 
familiar, e outros) 

1. Sim (28 votos) 
87,50% 

2. Não (4 votos) 
12,50% 

21- Estágio Curricular Supervisionado - Em relação ao estágio 
obrigatório do seu curso avalie os convênios firmados 

1. Muito satisfatórios (16 votos) 
50,00% 

2. Satisfatórios (12 votos) 
37,50% 

3. Regulares (4 votos) 
12,50% 

4. Insatisfatórios (0 votos) 
0,00% 

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

22- Estágio Curricular Supervisionado - Em relação ao estágio 
obrigatório do seu curso avalie o atendimento do Núcleo de Prática 
Jurídica 
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1. Muito satisfatório (17 votos) 
53,13% 

2. Satisfatório (11 votos) 
34,38% 

3. Regular (4 votos) 
12,50% 

4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

23- Estágio Curricular Supervisionado - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 conteúdos abordados nas disciplinas do curso 
favoreceram sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação 
profissional. 

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos) 
53,13% 

2. 4 (6 votos) 
18,75% 

3. 5 (6 votos) 
18,75% 

4. 3 (2 votos) 
6,25% 

5. Não sei responder (1 votos) 
3,13% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

24- Estágio Curricular Supervisionado - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso favorece a articulação do conhecimento teórico 
com atividades práticas. 

1. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
46,88% 

2. 5 (9 votos) 
28,13% 

3. 4 (5 votos) 
15,63% 

4. 3 (3 votos) 
9,38% 

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

6. 2 (0 votos) 
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0,00% 
7. Não sei responder (0 votos) 

0,00% 

25- Estágio Curricular Supervisionado - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 atividades práticas são suficientes para relacionar os 
conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua formação 
profissional. 

1. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
46,88% 

2. 5 (9 votos) 
28,13% 

3. 4 (5 votos) 
15,63% 

4. 3 (2 votos) 
6,25% 

5. 2 (1 votos) 
3,13% 

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

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

26- Estágio Curricular Supervisionado - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 estágio supervisionado proporciona experiências 
diversificadas para a sua formação. 

1. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
46,88% 

2. 5 (8 votos) 
25,00% 

3. 3 (4 votos) 
12,50% 

4. Não sei responder (3 votos) 
9,38% 

5. 4 (2 votos) 
6,25% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

27- Trabalho de Conclusão de Curso - A relação entre orientadores e 
alunos em desenvolver projetos de pesquisa, em sua opinião, é 
adequada? 
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1. Sim (30 votos) 
93,75% 

2. Não (2 votos) 
6,25% 

28- Trabalho de Conclusão de Curso - O número de orientações 
obrigatórias (5) é suficiente: 

1. Sim (31 votos) 
96,88% 

2. Não (1 votos) 
3,13% 

29- Trabalho de Conclusão de Curso - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 atividades realizadas para seu trabalho de conclusão de 
curso contribuem para qualificar sua formação profissional. 

1. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
46,88% 

2. 5 (11 votos) 
34,38% 

3. 4 (4 votos) 
12,50% 

4. 2 (2 votos) 
6,25% 

5. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

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

30- Trabalho de Conclusão de Curso - Qual meio é utilizado para 
orientação? 

1. E-mail (14 votos) 
43,75% 

2. Outro (9 votos) 
28,13% 

3. Não tive orientação ainda (5 votos) 
15,63% 

4. Reuniões presenciais (4 votos) 
12,50% 

32 - Trabalho de Conclusão de Curso - Está satisfeito (a) com esta 
forma de orientação? 

1. Sim (28 votos) 
87,50% 

2. Não tive orientação ainda (3 votos) 
9,38% 
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3. Não (1 votos) 
3,13% 

33 - Trabalho de Conclusão de Curso - O (A) orientador (a) dá suporte 
necessário para você desenvolver seu trabalho de Monografia 

1. Sim (28 votos) 
87,50% 

2. Não tive orientação ainda (4 votos) 
12,50% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

34 - Trabalho de Conclusão de Curso - O (A) orientador (a) indica 
bibliografia para consulta. 

1. Sim (28 votos) 
87,50% 

2. Não tive orientação ainda (3 votos) 
9,38% 

3. Não (1 votos) 
3,13% 

35 - Trabalho de Conclusão de Curso - Como você avalia o 
desempenho do seu (sua) orientador (a) 

1. Muito satisfatório (20 votos) 
62,50% 

2. Satisfatório (8 votos) 
25,00% 

3. Não tive orientação ainda (4 votos) 
12,50% 

4. Regular (0 votos) 
0,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

36 - Trabalho de Conclusão de Curso - Como você avalia a qualidade 
do atendimento prestado pelo Núcleo de Monografias? 

1. Muito satisfatória (16 votos) 
50,00% 

2. Satisfatória (12 votos) 
37,50% 

3. Não sei responder (3 votos) 
9,38% 

4. Regular (1 votos) 
3,13% 

5. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

37- Geral - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 disciplinas 
cursadas contribuem para sua formação integral, como cidadão e 
profissional: 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
50,00% 

2. 5 (12 votos) 
37,50% 

3. 4 (3 votos) 
9,38% 

4. Não sei responder (1 votos) 
3,13% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: os comentários feitos nas perguntas abertas compõem relatório a parte, não publicável. 
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10º período A – formulário 1 

Código: 3341 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3-Políticas Acadêmicas-alunos da 
graduação-Formulário 1-10º período A 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 23 / 60 

Perguntas da Enquete 

1- Ações acadêmico-administrativas - Você conhece o Projeto 
Pedagógico do Curso? 

1. Sim (20 votos) 
86,96% 

2. Não (3 votos) 
13,04% 

2- Ações acadêmico-administrativas - você entende que o número de 
aulas (carga horária) das disciplinas do seu atual período é suficiente 
para desenvolver o conteúdo das matérias? 

1. Sim (22 votos) 
95,65% 

2. Não (1 votos) 
4,35% 

3- Ações acadêmico-administrativas - Você acredita que a matriz 
curricular atende aos objetivos propostos no Projeto Pedagógico do 
Curso? 

1. Sim (22 votos) 
95,65% 

2. Não (1 votos) 
4,35% 

4- Ações acadêmico-administrativas - como você classifica a forma 
com que os conteúdos lhe são transmitidos: 

1. Satisfatória (15 votos) 
65,22% 

2. Muito satisfatória (7 votos) 
30,43% 

3. Insatisfatória (1 votos) 
4,35% 

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

5. Regular (0 votos) 
0,00% 
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5- Ações acadêmico-administrativas - O curso está correspondendo as 
suas expectativas? 

1. Sim (22 votos) 
95,65% 

2. Não (1 votos) 
4,35% 

6- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam 
você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências 
reflexivas e críticas 

1. 5 (8 votos) 
34,78% 

2. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
30,43% 

3. 4 (6 votos) 
26,09% 

4. 3 (2 votos) 
8,70% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

7- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso está propiciando experiências de aprendizagem 
inovadoras. 

1. 5 (9 votos) 
39,13% 

2. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
39,13% 

3. 4 (3 votos) 
13,04% 

4. 3 (1 votos) 
4,35% 

5. Não sei responder (1 votos) 
4,35% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 
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8- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
consciência ética para o exercício profissional. 

1. 5 (11 votos) 
47,83% 

2. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
34,78% 

3. 4 (3 votos) 
13,04% 

4. Não sei responder (1 votos) 
4,35% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

9- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar 
em equipe. 

1. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
34,78% 

2. 5 (7 votos) 
30,43% 

3. 4 (6 votos) 
26,09% 

4. 3 (1 votos) 
4,35% 

5. Não sei responder (1 votos) 
4,35% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

10- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e 
argumentação. 
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1. 5 (10 votos) 
43,48% 

2. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
43,48% 

3. 4 (2 votos) 
8,70% 

4. Não sei responder (1 votos) 
4,35% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

11- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de 
pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas 
da sociedade. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
43,48% 

2. 5 (9 votos) 
39,13% 

3. 4 (3 votos) 
13,04% 

4. Não sei responder (1 votos) 
4,35% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

12- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para você ampliar sua capacidade de 
comunicação nas formas oral e escrita. 

1. 5 (12 votos) 
52,17% 

2. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
34,78% 

3. Não sei responder (1 votos) 
4,35% 

4. 3 (1 votos) 
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4,35% 
5. 4 (1 votos) 

4,35% 
6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 

0,00% 
7. 2 (0 votos) 

0,00% 

13- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente. 

1. 5 (9 votos) 
39,13% 

2. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
34,78% 

3. 4 (4 votos) 
17,39% 

4. 3 (1 votos) 
4,35% 

5. Não sei responder (1 votos) 
4,35% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

14- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 relações professor-aluno ao longo do curso estimulam 
você a estudar e aprender. 

1. 5 (10 votos) 
43,48% 

2. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
39,13% 

3. 4 (3 votos) 
13,04% 

4. 3 (1 votos) 
4,35% 

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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15- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 
superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação. 

1. 5 (10 votos) 
43,48% 

2. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
34,78% 

3. 4 (4 votos) 
17,39% 

4. 2 (1 votos) 
4,35% 

5. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

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

16- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso exige de você organização e dedicação frequente 
aos estudos. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
43,48% 

2. 5 (9 votos) 
39,13% 

3. 4 (3 votos) 
13,04% 

4. Não sei responder (1 votos) 
4,35% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

17- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Os professores demonstraram domínio dos conteúdos 
abordados nas disciplinas, de um modo geral. 



 Avaliação Institucional - Eixo 3: Políticas Acadêmicas FDSM  10º período 2020 
 

9 

1. 5 (9 votos) 
39,13% 

2. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
39,13% 

3. 4 (4 votos) 
17,39% 

4. Não sei responder (1 votos) 
4,35% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

18- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou 
contemporâneos em sua área de formação. 

1. 5 (11 votos) 
47,83% 

2. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
39,13% 

3. 4 (3 votos) 
13,04% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

19- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 dispôs de quantidade suficiente de 
funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
43,48% 

2. 5 (9 votos) 
39,13% 

3. 4 (2 votos) 
8,70% 

4. 3 (1 votos) 
4,35% 
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5. Não sei responder (1 votos) 
4,35% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

20- Planos de Ensino - Você conhece o Plano de Ensino das 
Disciplinas? 

1. Sim (23 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

21- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 planos de 
ensino apresentados pelos professores contribuem para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos. 

1. 5 (12 votos) 
52,17% 

2. 6 (concordo totalmente) (6 votos) 
26,09% 

3. 4 (3 votos) 
13,04% 

4. 3 (2 votos) 
8,70% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

22- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 referências 
bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino 
contribuem para seus estudos e aprendizagens. 

1. 5 (13 votos) 
56,52% 

2. 6 (concordo totalmente) (6 votos) 
26,09% 

3. 4 (4 votos) 
17,39% 

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

5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
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0,00% 
6. 2 (0 votos) 

0,00% 
7. 3 (0 votos) 

0,00% 

23- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 
6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para 
avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: Os 
professores apresentam disponibilidade para atender os estudantes 
fora do horário das aulas, de um modo geral. 

1. 5 (12 votos) 
52,17% 

2. 6 (concordo totalmente) (6 votos) 
26,09% 

3. 2 (2 votos) 
8,70% 

4. 4 (2 votos) 
8,70% 

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,35% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

24- Material Didático - Você entende que o material didático 
institucional indicado pelos professores é suficiente? 

1. Sim (20 votos) 
86,96% 

2. Não (3 votos) 
13,04% 

25- Material Didático - Na sua opinião, material didático institucional 
indicado contribui para a execução da formação definida no projeto 
pedagógico? 

1. Sim (22 votos) 
95,65% 

2. Não (1 votos) 
4,35% 

26- Monitoria - Você é incentivado a participar de projetos de 
monitoria? 

1. Sim (13 votos) 
56,52% 

2. Não (10 votos) 
43,48% 
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27- Monitoria - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 curso 
disponibilizou monitores para auxiliar os estudantes. 

1. 5 (10 votos) 
43,48% 

2. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
30,43% 

3. 4 (4 votos) 
17,39% 

4. 3 (1 votos) 
4,35% 

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,35% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

28- Atividades Complementares - Você conhece a tabela de atividades 
complementares disponível no site institucional? 

1. Sim (22 votos) 
95,65% 

2. Não (1 votos) 
4,35% 

29- Atividades Complementares - Como você avalia a divisão da carga 
horária da tabela de atividades complementares por modalidade? 

1. Satisfatória (16 votos) 
69,57% 

2. Muito satisfatória (5 votos) 
21,74% 

3. Muito insatisfatória (1 votos) 
4,35% 

4. Regular (1 votos) 
4,35% 

5. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

30- Atividades Complementares - Você tem conhecimento do boletim 
de eventos e atividades do Núcleo de Atividades Complementares? 

1. Sim (23 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

31- Atividades Complementares - Como você avalia a qualidade do 
atendimento prestado pelo Núcleo de Atividades Complementares? 
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1. Satisfatória (15 votos) 
65,22% 

2. Muito satisfatória (7 votos) 
30,43% 

3. Regular (1 votos) 
4,35% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

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

32- Processos de ensino-aprendizagem - Avalie a seguinte afirmação 
e indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso 
são compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos 
professores, de um modo geral. 

1. 5 (13 votos) 
56,52% 

2. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
30,43% 

3. 4 (2 votos) 
8,70% 

4. 2 (1 votos) 
4,35% 

5. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

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

33- Pesquisa - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Pesquisa? 

1. Satisfatória (10 votos) 
43,48% 

2. Muito satisfatória (8 votos) 
34,78% 

3. Não sei responder (3 votos) 
13,04% 

4. Regular (2 votos) 
8,70% 

5. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

6. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 
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34- Pesquisa - Na sua opinião, a FDSM incentiva as atividades de 
Pesquisa de forma satisfatória? 

1. Sim (21 votos) 
91,30% 

2. Não (2 votos) 
8,70% 

35- Pesquisa - Você conhece os programas de Iniciação Científica e 
atividades que estimulam a investigação acadêmica na FDSM? 

1. Sim (18 votos) 
78,26% 

2. Não (5 votos) 
21,74% 

36- Pesquisa - Você conhece os incentivos para participar da iniciação 
científica? 

1. Sim (16 votos) 
69,57% 

2. Não (7 votos) 
30,43% 

37- Pesquisa - Você conhece os grupos de estudos e/ou de pesquisa 
desenvolvidos na FDSM? 

1. Sim (18 votos) 
78,26% 

2. Não (5 votos) 
21,74% 

38- Pesquisa - Na sua opinião, as atividades de Pesquisa são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (22 votos) 
95,65% 

2. Não (1 votos) 
4,35% 

39- Pesquisa - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique 
seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
"não sei responder": Foram oferecidas oportunidades para os 
estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de 
atividades que estimularam a investigação acadêmica. 

1. 5 (11 votos) 
47,83% 

2. 6 (concordo totalmente) (5 votos) 
21,74% 

3. 4 (4 votos) 
17,39% 
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4. Não sei responder (1 votos) 
4,35% 

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,35% 

6. 2 (1 votos) 
4,35% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

40- Geral - A organização do conteúdo e a metodologia empregada 
favorecem a aprendizagem? 

1. Sim (22 votos) 
95,65% 

2. Não (1 votos) 
4,35% 

41- Geral - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu 
grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
não sei responder: Os estudantes participam de avaliações periódicas 
do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura). 

1. 5 (13 votos) 
56,52% 

2. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
34,78% 

3. 4 (2 votos) 
8,70% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

42 - Geral - Você já acessou a Ratio Juris, Revista Eletrônica da 
Graduação da Faculdade de Direito do Sul de Minas, vinculada a 
graduação, disponível no site institucional? 

1. Sim (14 votos) 
60,87% 

2. Não (9 votos) 
39,13% 

43 - Geral - E a revista do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
da FDSM também disponível no site institucional? 

1. Sim (13 votos) 
56,52% 

2. Não (10 votos) 
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43,48% 

 

10º período A – formulário 2 

Código: 3342 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3-Políticas Acadêmicas-alunos da 
graduação-Formulário 2-10º período A 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 22 / 60 

Perguntas da Enquete 

1- Intercâmbio - Você sabe que a FDSM tem convênios de 
cooperação técnica e científica firmados com Universidades 
Estrangeiras? 

1. Sim (18 votos) 
81,82% 

2. Não (4 votos) 
18,18% 

2- Extensão - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Extensão? 

1. Satisfatória (11 votos) 
50,00% 

2. Muito satisfatória (10 votos) 
45,45% 

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

4. Regular (0 votos) 
0,00% 

5. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

3- Extensão - No seu curso, você é incentivado a participar e 
desenvolver atividades acadêmicas (programas, projetos ou atividades 
de extensão universitária, eventos científicos, culturais, projetos de 
pesquisa, atividade extraclasse, programas de iniciação científica, 
estágios extracurriculares,...)? 

1. Sim (19 votos) 
86,36% 

2. Não (3 votos) 
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13,64% 

4- Extensão - Como você avalia os programas institucionais na FDSM 
referentes à Extensão (atividades acadêmicas, cursos de extensão e 
ciclo de estudos avançados) 

1. Satisfatórios (19 votos) 
86,36% 

2. Não conheço (3 votos) 
13,64% 

5- Extensão - Você avalia que as atividades acadêmicas contribuem 
para o desenvolvimento de suas competências e habilidades? 

1. Sim (22 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

6- Extensão - Em sua opinião, as atividades de Extensão são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (22 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

7- Extensão - A periodicidade de eventos científicos na FDSM é 
satisfatória? 

1. Sim (20 votos) 
90,91% 

2. Não (2 votos) 
9,09% 

8- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 
(concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar 
a assertiva, assinale a opção não sei responder: Foram oferecidas 
oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos 
ou atividades de extensão universitária. 

1. 5 (11 votos) 
50,00% 

2. 6 (concordo totalmente) (5 votos) 
22,73% 

3. 4 (5 votos) 
22,73% 

4. 2 (1 votos) 
4,55% 

5. 3 (0 votos) 
0,00% 

6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 
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7. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 

9- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 atividades 
acadêmicas desenvolvidas possibilitam reflexão, convivência e 
respeito à diversidade. 

1. 5 (15 votos) 
68,18% 

2. 6 (concordo totalmente) (5 votos) 
22,73% 

3. 4 (2 votos) 
9,09% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

10- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 promove 
atividades de cultura, de lazer e de interação social. 

1. 5 (12 votos) 
54,55% 

2. 6 (concordo totalmente) (6 votos) 
27,27% 

3. 4 (3 votos) 
13,64% 

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

11- Comunicação - Você avalia que a FDSM cuida de sua imagem 
institucional? 

1. Sim (22 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 
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12- Comunicação - avalie a qualidade da comunicação da FDSM com 
seus alunos (divulgação de eventos e cursos): 

1. Ótimo (15 votos) 
68,18% 

2. Excelente (5 votos) 
22,73% 

3. Regular (2 votos) 
9,09% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

13- Comunicação - avalie o site da FDSM: 

1. Ótimo (15 votos) 
68,18% 

2. Excelente (5 votos) 
22,73% 

3. Regular (2 votos) 
9,09% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

14- Comunicação - avalie o portal do aluno 

1. Ótimo (16 votos) 
72,73% 

2. Excelente (5 votos) 
22,73% 

3. Regular (1 votos) 
4,55% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

15- Comunicação - avalie o e-mail de Notícias Acadêmicas 

1. Ótimo (14 votos) 
63,64% 

2. Excelente (6 votos) 
27,27% 

3. Regular (2 votos) 
9,09% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

16- Comunicação - avalie o envio de SMS 

1. Ótimo (12 votos) 
54,55% 

2. Excelente (6 votos) 
27,27% 

3. Regular (3 votos) 
13,64% 

4. Ruim (1 votos) 
4,55% 
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17- Comunicação - Você sabe como entrar em contato com a 
Ouvidoria da FDSM? 

1. Sim (20 votos) 
90,91% 

2. Não (2 votos) 
9,09% 

18- Comunicação - Na sua opinião, os recursos de tecnologia de 
informação e comunicação implantado para o processo de ensino-
aprendizagem permite a execução do projeto pedagógico? 

1. Sim (22 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

19- Política de Atendimento aos Discentes - Você sabia que os 
acadêmicos podem obter apoio pedagógico no Núcleo de 
Psicopedagogia? 

1. Sim (22 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

20- Política de Atendimento aos Discentes - Você conhece os diversos 
programas de apoio financeiro aos acadêmicos (bolsa Estímulo, 
bolsas de Iniciação Científica, bolsa Monitoria, bolsas por grupo 
familiar, e outros) 

1. Sim (22 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

21- Estágio Curricular Supervisionado - Em relação ao estágio 
obrigatório do seu curso avalie os convênios firmados 

1. Satisfatórios (15 votos) 
68,18% 

2. Muito satisfatórios (4 votos) 
18,18% 

3. Regulares (2 votos) 
9,09% 

4. Muito insatisfatórios (1 votos) 
4,55% 

5. Insatisfatórios (0 votos) 
0,00% 

22- Estágio Curricular Supervisionado - Em relação ao estágio 
obrigatório do seu curso avalie o atendimento do Núcleo de Prática 
Jurídica 
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1. Satisfatório (15 votos) 
68,18% 

2. Muito satisfatório (7 votos) 
31,82% 

3. Regular (0 votos) 
0,00% 

4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

23- Estágio Curricular Supervisionado - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 conteúdos abordados nas disciplinas do curso 
favoreceram sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação 
profissional. 

1. 5 (13 votos) 
59,09% 

2. 6 (concordo totalmente) (6 votos) 
27,27% 

3. 4 (3 votos) 
13,64% 

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

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

24- Estágio Curricular Supervisionado - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso favorece a articulação do conhecimento teórico 
com atividades práticas. 

1. 5 (13 votos) 
59,09% 

2. 6 (concordo totalmente) (6 votos) 
27,27% 

3. 2 (1 votos) 
4,55% 

4. 3 (1 votos) 
4,55% 

5. 4 (1 votos) 
4,55% 

6. Não sei responder (0 votos) 
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0,00% 
7. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 

0,00% 

25- Estágio Curricular Supervisionado - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 atividades práticas são suficientes para relacionar os 
conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua formação 
profissional. 

1. 5 (12 votos) 
54,55% 

2. 6 (concordo totalmente) (6 votos) 
27,27% 

3. 4 (2 votos) 
9,09% 

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

5. 2 (1 votos) 
4,55% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

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

26- Estágio Curricular Supervisionado - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 estágio supervisionado proporciona experiências 
diversificadas para a sua formação. 

1. 5 (11 votos) 
50,00% 

2. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
31,82% 

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

4. 4 (2 votos) 
9,09% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

27- Trabalho de Conclusão de Curso - A relação entre orientadores e 
alunos em desenvolver projetos de pesquisa, em sua opinião, é 
adequada? 
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1. Sim (20 votos) 
90,91% 

2. Não (2 votos) 
9,09% 

28- Trabalho de Conclusão de Curso - O número de orientações 
obrigatórias (5) é suficiente: 

1. Sim (22 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

29- Trabalho de Conclusão de Curso - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 atividades realizadas para seu trabalho de conclusão de 
curso contribuem para qualificar sua formação profissional. 

1. 5 (11 votos) 
50,00% 

2. 6 (concordo totalmente) (5 votos) 
22,73% 

3. 1 (discordo totalmente) (2 votos) 
9,09% 

4. 3 (2 votos) 
9,09% 

5. 4 (1 votos) 
4,55% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

30- Trabalho de Conclusão de Curso - Qual meio é utilizado para 
orientação? 

1. E-mail (10 votos) 
45,45% 

2. Outro (8 votos) 
36,36% 

3. Não tive orientação ainda (4 votos) 
18,18% 

4. Reuniões presenciais (0 votos) 
0,00% 

32 - Trabalho de Conclusão de Curso - Está satisfeito (a) com esta 
forma de orientação? 

1. Sim (17 votos) 
77,27% 

2. Não tive orientação ainda (3 votos) 
13,64% 
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3. Não (2 votos) 
9,09% 

33 - Trabalho de Conclusão de Curso - O (A) orientador (a) dá suporte 
necessário para você desenvolver seu trabalho de Monografia 

1. Sim (17 votos) 
77,27% 

2. Não tive orientação ainda (3 votos) 
13,64% 

3. Não (2 votos) 
9,09% 

34 - Trabalho de Conclusão de Curso - O (A) orientador (a) indica 
bibliografia para consulta. 

1. Sim (17 votos) 
77,27% 

2. Não tive orientação ainda (3 votos) 
13,64% 

3. Não (2 votos) 
9,09% 

35 - Trabalho de Conclusão de Curso - Como você avalia o 
desempenho do seu (sua) orientador (a) 

1. Muito satisfatório (11 votos) 
50,00% 

2. Satisfatório (5 votos) 
22,73% 

3. Regular (3 votos) 
13,64% 

4. Não tive orientação ainda (3 votos) 
13,64% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

36 - Trabalho de Conclusão de Curso - Como você avalia a qualidade 
do atendimento prestado pelo Núcleo de Monografias? 

1. Muito satisfatória (9 votos) 
40,91% 

2. Satisfatória (8 votos) 
36,36% 

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

4. Regular (1 votos) 
4,55% 

5. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

6. Muito insatisfatória (0 votos) 



 Avaliação Institucional - Eixo 3: Políticas Acadêmicas FDSM  10º período 2020 
 

25 

0,00% 

37- Geral - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 disciplinas 
cursadas contribuem para sua formação integral, como cidadão e 
profissional: 

1. 5 (11 votos) 
50,00% 

2. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
31,82% 

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

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

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

 

10º período B – formulário 1 

Código: 3343 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3-Políticas Acadêmicas-alunos da 
graduação-Formulário 1-10º período B 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 31 / 63 

Perguntas da Enquete 

1- Ações acadêmico-administrativas - Você conhece o Projeto 
Pedagógico do Curso? 

1. Sim (26 votos) 
83,87% 

2. Não (5 votos) 
16,13% 

2- Ações acadêmico-administrativas - você entende que o número de 
aulas (carga horária) das disciplinas do seu atual período é suficiente 
para desenvolver o conteúdo das matérias? 
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1. Sim (30 votos) 
96,77% 

2. Não (1 votos) 
3,23% 

3- Ações acadêmico-administrativas - Você acredita que a matriz 
curricular atende aos objetivos propostos no Projeto Pedagógico do 
Curso? 

1. Sim (30 votos) 
96,77% 

2. Não (1 votos) 
3,23% 

4- Ações acadêmico-administrativas - como você classifica a forma 
com que os conteúdos lhe são transmitidos: 

1. Satisfatória (13 votos) 
41,94% 

2. Muito satisfatória (10 votos) 
32,26% 

3. Regular (7 votos) 
22,58% 

4. Insatisfatória (1 votos) 
3,23% 

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

5- Ações acadêmico-administrativas - O curso está correspondendo as 
suas expectativas? 

1. Sim (27 votos) 
87,10% 

2. Não (4 votos) 
12,90% 

6- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam 
você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências 
reflexivas e críticas 

1. 5 (11 votos) 
35,48% 

2. 6 (concordo totalmente) (11 votos) 
35,48% 

3. 3 (5 votos) 
16,13% 

4. 4 (4 votos) 
12,90% 

5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 
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6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

7- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso está propiciando experiências de aprendizagem 
inovadoras. 

1. 6 (concordo totalmente) (11 votos) 
35,48% 

2. 5 (8 votos) 
25,81% 

3. 4 (6 votos) 
19,35% 

4. 3 (5 votos) 
16,13% 

5. 2 (1 votos) 
3,23% 

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

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

8- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
consciência ética para o exercício profissional. 

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos) 
51,61% 

2. 5 (8 votos) 
25,81% 

3. 4 (4 votos) 
12,90% 

4. 3 (3 votos) 
9,68% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

9- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
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elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar 
em equipe. 

1. 5 (11 votos) 
35,48% 

2. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
29,03% 

3. 3 (5 votos) 
16,13% 

4. 4 (4 votos) 
12,90% 

5. 2 (2 votos) 
6,45% 

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

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

10- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e 
argumentação. 

1. 6 (concordo totalmente) (14 votos) 
45,16% 

2. 5 (8 votos) 
25,81% 

3. 4 (5 votos) 
16,13% 

4. 3 (4 votos) 
12,90% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

11- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de 
pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas 
da sociedade. 

1. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
48,39% 

2. 5 (8 votos) 
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25,81% 
3. 3 (4 votos) 

12,90% 
4. 4 (4 votos) 

12,90% 
5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 

0,00% 
6. 2 (0 votos) 

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

0,00% 

12- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para você ampliar sua capacidade de 
comunicação nas formas oral e escrita. 

1. 5 (13 votos) 
41,94% 

2. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
32,26% 

3. 4 (4 votos) 
12,90% 

4. 2 (2 votos) 
6,45% 

5. 3 (2 votos) 
6,45% 

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

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

13- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente. 

1. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
38,71% 

2. 5 (9 votos) 
29,03% 

3. 4 (6 votos) 
19,35% 

4. 3 (3 votos) 
9,68% 

5. 2 (1 votos) 
3,23% 

6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
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0,00% 
7. Não sei responder (0 votos) 

0,00% 

14- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 relações professor-aluno ao longo do curso estimulam 
você a estudar e aprender. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
32,26% 

2. 5 (9 votos) 
29,03% 

3. 4 (6 votos) 
19,35% 

4. 3 (5 votos) 
16,13% 

5. 2 (1 votos) 
3,23% 

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

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

15- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 
superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
32,26% 

2. 4 (8 votos) 
25,81% 

3. 5 (7 votos) 
22,58% 

4. 2 (3 votos) 
9,68% 

5. 3 (3 votos) 
9,68% 

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

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

16- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
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responder: O curso exige de você organização e dedicação frequente 
aos estudos. 

1. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
48,39% 

2. 5 (9 votos) 
29,03% 

3. 4 (4 votos) 
12,90% 

4. 3 (3 votos) 
9,68% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

17- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Os professores demonstraram domínio dos conteúdos 
abordados nas disciplinas, de um modo geral. 

1. 6 (concordo totalmente) (11 votos) 
35,48% 

2. 5 (10 votos) 
32,26% 

3. 3 (5 votos) 
16,13% 

4. 4 (5 votos) 
16,13% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

18- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou 
contemporâneos em sua área de formação. 

1. 5 (11 votos) 
35,48% 

2. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
32,26% 

3. 4 (8 votos) 
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25,81% 
4. 3 (2 votos) 

6,45% 
5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 

0,00% 
6. 2 (0 votos) 

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

0,00% 

19- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 dispôs de quantidade suficiente de 
funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 6 (concordo totalmente) (21 votos) 
67,74% 

2. 5 (5 votos) 
16,13% 

3. 4 (3 votos) 
9,68% 

4. 3 (2 votos) 
6,45% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

20- Planos de Ensino - Você conhece o Plano de Ensino das 
Disciplinas? 

1. Sim (29 votos) 
93,55% 

2. Não (2 votos) 
6,45% 

21- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 planos de 
ensino apresentados pelos professores contribuem para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos. 

1. 6 (concordo totalmente) (14 votos) 
45,16% 

2. 5 (9 votos) 
29,03% 

3. 4 (4 votos) 
12,90% 
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4. 3 (3 votos) 
9,68% 

5. Não sei responder (1 votos) 
3,23% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

22- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 referências 
bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino 
contribuem para seus estudos e aprendizagens. 

1. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
48,39% 

2. 5 (8 votos) 
25,81% 

3. 4 (5 votos) 
16,13% 

4. 3 (3 votos) 
9,68% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

23- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 
6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para 
avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: Os 
professores apresentam disponibilidade para atender os estudantes 
fora do horário das aulas, de um modo geral. 

1. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
38,71% 

2. 5 (9 votos) 
29,03% 

3. 3 (5 votos) 
16,13% 

4. 4 (4 votos) 
12,90% 

5. 2 (1 votos) 
3,23% 

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

7. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 
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24- Material Didático - Você entende que o material didático 
institucional indicado pelos professores é suficiente? 

1. Sim (26 votos) 
83,87% 

2. Não (5 votos) 
16,13% 

25- Material Didático - Na sua opinião, material didático institucional 
indicado contribui para a execução da formação definida no projeto 
pedagógico? 

1. Sim (31 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

26- Monitoria - Você é incentivado a participar de projetos de 
monitoria? 

1. Sim (23 votos) 
74,19% 

2. Não (8 votos) 
25,81% 

27- Monitoria - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 curso 
disponibilizou monitores para auxiliar os estudantes. 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
41,94% 

2. 5 (11 votos) 
35,48% 

3. 3 (4 votos) 
12,90% 

4. 4 (2 votos) 
6,45% 

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
3,23% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

28- Atividades Complementares - Você conhece a tabela de atividades 
complementares disponível no site institucional? 

1. Sim (28 votos) 
90,32% 

2. Não (3 votos) 
9,68% 
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29- Atividades Complementares - Como você avalia a divisão da carga 
horária da tabela de atividades complementares por modalidade? 

1. Satisfatória (14 votos) 
45,16% 

2. Muito satisfatória (11 votos) 
35,48% 

3. Regular (4 votos) 
12,90% 

4. Insatisfatória (1 votos) 
3,23% 

5. Muito insatisfatória (1 votos) 
3,23% 

30- Atividades Complementares - Você tem conhecimento do boletim 
de eventos e atividades do Núcleo de Atividades Complementares? 

1. Sim (30 votos) 
96,77% 

2. Não (1 votos) 
3,23% 

31- Atividades Complementares - Como você avalia a qualidade do 
atendimento prestado pelo Núcleo de Atividades Complementares? 

1. Muito satisfatória (17 votos) 
54,84% 

2. Satisfatória (9 votos) 
29,03% 

3. Regular (2 votos) 
6,45% 

4. Muito insatisfatória (2 votos) 
6,45% 

5. Não sei responder (1 votos) 
3,23% 

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

32- Processos de ensino-aprendizagem - Avalie a seguinte afirmação 
e indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso 
são compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos 
professores, de um modo geral. 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
41,94% 

2. 5 (10 votos) 
32,26% 

3. 4 (5 votos) 
16,13% 

4. 3 (3 votos) 
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9,68% 
5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 

0,00% 
6. 2 (0 votos) 

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

0,00% 

33- Pesquisa - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Pesquisa? 

1. Muito satisfatória (12 votos) 
38,71% 

2. Satisfatória (9 votos) 
29,03% 

3. Regular (4 votos) 
12,90% 

4. Muito insatisfatória (4 votos) 
12,90% 

5. Não sei responder (2 votos) 
6,45% 

6. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

34- Pesquisa - Na sua opinião, a FDSM incentiva as atividades de 
Pesquisa de forma satisfatória? 

1. Sim (24 votos) 
77,42% 

2. Não (7 votos) 
22,58% 

35- Pesquisa - Você conhece os programas de Iniciação Científica e 
atividades que estimulam a investigação acadêmica na FDSM? 

1. Sim (29 votos) 
93,55% 

2. Não (2 votos) 
6,45% 

36- Pesquisa - Você conhece os incentivos para participar da iniciação 
científica? 

1. Sim (23 votos) 
74,19% 

2. Não (8 votos) 
25,81% 

37- Pesquisa - Você conhece os grupos de estudos e/ou de pesquisa 
desenvolvidos na FDSM? 

1. Sim (28 votos) 
90,32% 

2. Não (3 votos) 
9,68% 



 Avaliação Institucional - Eixo 3: Políticas Acadêmicas FDSM  10º período 2020 
 

37 

38- Pesquisa - Na sua opinião, as atividades de Pesquisa são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (29 votos) 
93,55% 

2. Não (2 votos) 
6,45% 

39- Pesquisa - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique 
seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
"não sei responder": Foram oferecidas oportunidades para os 
estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de 
atividades que estimularam a investigação acadêmica. 

1. 5 (13 votos) 
41,94% 

2. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
22,58% 

3. 4 (4 votos) 
12,90% 

4. 2 (3 votos) 
9,68% 

5. 3 (3 votos) 
9,68% 

6. Não sei responder (1 votos) 
3,23% 

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

40- Geral - A organização do conteúdo e a metodologia empregada 
favorecem a aprendizagem? 

1. Sim (29 votos) 
93,55% 

2. Não (2 votos) 
6,45% 

41- Geral - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu 
grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
não sei responder: Os estudantes participam de avaliações periódicas 
do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura). 

1. 5 (12 votos) 
38,71% 

2. 6 (concordo totalmente) (11 votos) 
35,48% 

3. Não sei responder (3 votos) 
9,68% 
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4. 4 (3 votos) 
9,68% 

5. 3 (2 votos) 
6,45% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

42 - Geral - Você já acessou a Ratio Juris, Revista Eletrônica da 
Graduação da Faculdade de Direito do Sul de Minas, vinculada a 
graduação, disponível no site institucional? 

1. Sim (17 votos) 
54,84% 

2. Não (14 votos) 
45,16% 

43 - Geral - E a revista do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
da FDSM também disponível no site institucional? 

1. Sim (16 votos) 
51,61% 

2. Não (15 votos) 
48,39% 

 

10º período B – formulário 2 

Código: 3344 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3-Políticas Acadêmicas-alunos da 
graduação-Formulário 2-10º período B 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 25 / 63 

Perguntas da Enquete 

1- Intercâmbio - Você sabe que a FDSM tem convênios de 
cooperação técnica e científica firmados com Universidades 
Estrangeiras? 

1. Sim (22 votos) 
88,00% 

2. Não (3 votos) 
12,00% 

2- Extensão - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Extensão? 
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1. Muito satisfatória (13 votos) 
52,00% 

2. Satisfatória (10 votos) 
40,00% 

3. Regular (2 votos) 
8,00% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

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

3- Extensão - No seu curso, você é incentivado a participar e 
desenvolver atividades acadêmicas (programas, projetos ou atividades 
de extensão universitária, eventos científicos, culturais, projetos de 
pesquisa, atividade extraclasse, programas de iniciação científica, 
estágios extracurriculares,...)? 

1. Sim (22 votos) 
88,00% 

2. Não (3 votos) 
12,00% 

4- Extensão - Como você avalia os programas institucionais na FDSM 
referentes à Extensão (atividades acadêmicas, cursos de extensão e 
ciclo de estudos avançados) 

1. Satisfatórios (24 votos) 
96,00% 

2. Não conheço (1 votos) 
4,00% 

5- Extensão - Você avalia que as atividades acadêmicas contribuem 
para o desenvolvimento de suas competências e habilidades? 

1. Sim (25 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

6- Extensão - Em sua opinião, as atividades de Extensão são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (25 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

7- Extensão - A periodicidade de eventos científicos na FDSM é 
satisfatória? 

1. Sim (22 votos) 
88,00% 
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2. Não (3 votos) 
12,00% 

8- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 
(concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar 
a assertiva, assinale a opção não sei responder: Foram oferecidas 
oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos 
ou atividades de extensão universitária. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
40,00% 

2. 5 (7 votos) 
28,00% 

3. 4 (5 votos) 
20,00% 

4. 3 (3 votos) 
12,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

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

9- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 atividades 
acadêmicas desenvolvidas possibilitam reflexão, convivência e 
respeito à diversidade. 

1. 5 (10 votos) 
40,00% 

2. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
40,00% 

3. 3 (2 votos) 
8,00% 

4. 4 (2 votos) 
8,00% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

10- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 promove 
atividades de cultura, de lazer e de interação social. 
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1. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
36,00% 

2. 5 (8 votos) 
32,00% 

3. 3 (4 votos) 
16,00% 

4. 4 (3 votos) 
12,00% 

5. 2 (1 votos) 
4,00% 

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

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

11- Comunicação - Você avalia que a FDSM cuida de sua imagem 
institucional? 

1. Sim (25 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

12- Comunicação - avalie a qualidade da comunicação da FDSM com 
seus alunos (divulgação de eventos e cursos): 

1. Excelente (10 votos) 
40,00% 

2. Ótimo (10 votos) 
40,00% 

3. Regular (5 votos) 
20,00% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

13- Comunicação - avalie o site da FDSM: 

1. Ótimo (12 votos) 
48,00% 

2. Excelente (10 votos) 
40,00% 

3. Regular (3 votos) 
12,00% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

14- Comunicação - avalie o portal do aluno 

1. Excelente (11 votos) 
44,00% 

2. Ótimo (9 votos) 
36,00% 

3. Regular (5 votos) 
20,00% 

4. Ruim (0 votos) 
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0,00% 

15- Comunicação - avalie o e-mail de Notícias Acadêmicas 

1. Ótimo (12 votos) 
48,00% 

2. Excelente (9 votos) 
36,00% 

3. Regular (4 votos) 
16,00% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

16- Comunicação - avalie o envio de SMS 

1. Ótimo (8 votos) 
32,00% 

2. Excelente (7 votos) 
28,00% 

3. Regular (6 votos) 
24,00% 

4. Ruim (4 votos) 
16,00% 

17- Comunicação - Você sabe como entrar em contato com a 
Ouvidoria da FDSM? 

1. Sim (24 votos) 
96,00% 

2. Não (1 votos) 
4,00% 

18- Comunicação - Na sua opinião, os recursos de tecnologia de 
informação e comunicação implantado para o processo de ensino-
aprendizagem permite a execução do projeto pedagógico? 

1. Sim (25 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

19- Política de Atendimento aos Discentes - Você sabia que os 
acadêmicos podem obter apoio pedagógico no Núcleo de 
Psicopedagogia? 

1. Sim (25 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

20- Política de Atendimento aos Discentes - Você conhece os diversos 
programas de apoio financeiro aos acadêmicos (bolsa Estímulo, 
bolsas de Iniciação Científica, bolsa Monitoria, bolsas por grupo 
familiar, e outros) 
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1. Sim (24 votos) 
96,00% 

2. Não (1 votos) 
4,00% 

21- Estágio Curricular Supervisionado - Em relação ao estágio 
obrigatório do seu curso avalie os convênios firmados 

1. Satisfatórios (10 votos) 
40,00% 

2. Regulares (8 votos) 
32,00% 

3. Muito satisfatórios (7 votos) 
28,00% 

4. Insatisfatórios (0 votos) 
0,00% 

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

22- Estágio Curricular Supervisionado - Em relação ao estágio 
obrigatório do seu curso avalie o atendimento do Núcleo de Prática 
Jurídica 

1. Satisfatório (11 votos) 
44,00% 

2. Muito satisfatório (10 votos) 
40,00% 

3. Regular (4 votos) 
16,00% 

4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

23- Estágio Curricular Supervisionado - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 conteúdos abordados nas disciplinas do curso 
favoreceram sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação 
profissional. 

1. 5 (9 votos) 
36,00% 

2. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
32,00% 

3. 4 (6 votos) 
24,00% 

4. 2 (1 votos) 
4,00% 

5. 3 (1 votos) 
4,00% 

6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
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0,00% 
7. Não sei responder (0 votos) 

0,00% 

24- Estágio Curricular Supervisionado - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso favorece a articulação do conhecimento teórico 
com atividades práticas. 

1. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
36,00% 

2. 5 (7 votos) 
28,00% 

3. 4 (6 votos) 
24,00% 

4. 2 (2 votos) 
8,00% 

5. 3 (1 votos) 
4,00% 

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

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

25- Estágio Curricular Supervisionado - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 atividades práticas são suficientes para relacionar os 
conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua formação 
profissional. 

1. 4 (8 votos) 
32,00% 

2. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
28,00% 

3. 5 (6 votos) 
24,00% 

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

5. 2 (1 votos) 
4,00% 

6. 3 (1 votos) 
4,00% 

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

26- Estágio Curricular Supervisionado - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
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elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: O estágio supervisionado proporciona experiências 
diversificadas para a sua formação. 

1. 5 (9 votos) 
36,00% 

2. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
32,00% 

3. 4 (4 votos) 
16,00% 

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

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

6. 2 (1 votos) 
4,00% 

7. 3 (1 votos) 
4,00% 

27- Trabalho de Conclusão de Curso - A relação entre orientadores e 
alunos em desenvolver projetos de pesquisa, em sua opinião, é 
adequada? 

1. Sim (20 votos) 
80,00% 

2. Não (5 votos) 
20,00% 

28- Trabalho de Conclusão de Curso - O número de orientações 
obrigatórias (5) é suficiente: 

1. Sim (20 votos) 
80,00% 

2. Não (5 votos) 
20,00% 

29- Trabalho de Conclusão de Curso - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 atividades realizadas para seu trabalho de conclusão de 
curso contribuem para qualificar sua formação profissional. 

1. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
36,00% 

2. 5 (8 votos) 
32,00% 

3. 4 (4 votos) 
16,00% 

4. 3 (2 votos) 
8,00% 

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
4,00% 
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6. 2 (1 votos) 
4,00% 

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

30- Trabalho de Conclusão de Curso - Qual meio é utilizado para 
orientação? 

1. Reuniões presenciais (8 votos) 
32,00% 

2. E-mail (8 votos) 
32,00% 

3. Outro (8 votos) 
32,00% 

4. Não tive orientação ainda (1 votos) 
4,00% 

32 - Trabalho de Conclusão de Curso - Está satisfeito (a) com esta 
forma de orientação? 

1. Sim (23 votos) 
92,00% 

2. Não (2 votos) 
8,00% 

3. Não tive orientação ainda (0 votos) 
0,00% 

33 - Trabalho de Conclusão de Curso - O (A) orientador (a) dá suporte 
necessário para você desenvolver seu trabalho de Monografia 

1. Sim (24 votos) 
96,00% 

2. Não (1 votos) 
4,00% 

3. Não tive orientação ainda (0 votos) 
0,00% 

34 - Trabalho de Conclusão de Curso - O (A) orientador (a) indica 
bibliografia para consulta. 

1. Sim (24 votos) 
96,00% 

2. Não (1 votos) 
4,00% 

3. Não tive orientação ainda (0 votos) 
0,00% 

35 - Trabalho de Conclusão de Curso - Como você avalia o 
desempenho do seu (sua) orientador (a) 

1. Muito satisfatório (17 votos) 
68,00% 

2. Satisfatório (5 votos) 
20,00% 

3. Regular (3 votos) 
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12,00% 
4. Insatisfatório (0 votos) 

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

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

0,00% 
7. Não tive orientação ainda (0 votos) 

0,00% 

36 - Trabalho de Conclusão de Curso - Como você avalia a qualidade 
do atendimento prestado pelo Núcleo de Monografias? 

1. Muito satisfatória (18 votos) 
72,00% 

2. Satisfatória (6 votos) 
24,00% 

3. Regular (1 votos) 
4,00% 

4. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

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

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

37- Geral - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 disciplinas 
cursadas contribuem para sua formação integral, como cidadão e 
profissional: 

1. 5 (10 votos) 
40,00% 

2. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
32,00% 

3. 4 (5 votos) 
20,00% 

4. 3 (2 votos) 
8,00% 

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

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 
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10º período D – formulário 1 

Código: 3345 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3-Políticas Acadêmicas-alunos da 
graduação-Formulário 1-10º período D 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 29 / 79 

Perguntas da Enquete 

1- Ações acadêmico-administrativas - Você conhece o Projeto 
Pedagógico do Curso? 

1. Sim (23 votos) 
79,31% 

2. Não (6 votos) 
20,69% 

2- Ações acadêmico-administrativas - você entende que o número de 
aulas (carga horária) das disciplinas do seu atual período é suficiente 
para desenvolver o conteúdo das matérias? 

1. Sim (26 votos) 
89,66% 

2. Não (3 votos) 
10,34% 

3- Ações acadêmico-administrativas - Você acredita que a matriz 
curricular atende aos objetivos propostos no Projeto Pedagógico do 
Curso? 

1. Sim (28 votos) 
96,55% 

2. Não (1 votos) 
3,45% 

4- Ações acadêmico-administrativas - como você classifica a forma 
com que os conteúdos lhe são transmitidos: 

1. Satisfatória (17 votos) 
58,62% 

2. Muito satisfatória (9 votos) 
31,03% 

3. Regular (2 votos) 
6,90% 

4. Insatisfatória (1 votos) 
3,45% 

5. Muito insatisfatória (0 votos) 
0,00% 
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5- Ações acadêmico-administrativas - O curso está correspondendo as 
suas expectativas? 

1. Sim (28 votos) 
96,55% 

2. Não (1 votos) 
3,45% 

6- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam 
você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências 
reflexivas e críticas 

1. 5 (11 votos) 
37,93% 

2. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
27,59% 

3. 4 (6 votos) 
20,69% 

4. 2 (2 votos) 
6,90% 

5. 3 (2 votos) 
6,90% 

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

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

7- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso está propiciando experiências de aprendizagem 
inovadoras. 

1. 5 (9 votos) 
31,03% 

2. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
27,59% 

3. 4 (4 votos) 
13,79% 

4. 3 (3 votos) 
10,34% 

5. 2 (2 votos) 
6,90% 

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

7. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
3,45% 
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8- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
consciência ética para o exercício profissional. 

1. 6 (concordo totalmente) (11 votos) 
37,93% 

2. 5 (10 votos) 
34,48% 

3. 4 (3 votos) 
10,34% 

4. 3 (2 votos) 
6,90% 

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

6. 2 (1 votos) 
3,45% 

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

9- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar 
em equipe. 

1. 4 (8 votos) 
27,59% 

2. 5 (8 votos) 
27,59% 

3. 6 (concordo totalmente) (5 votos) 
17,24% 

4. 3 (4 votos) 
13,79% 

5. 1 (discordo totalmente) (2 votos) 
6,90% 

6. 2 (1 votos) 
3,45% 

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

10- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e 
argumentação. 
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1. 5 (9 votos) 
31,03% 

2. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
31,03% 

3. 4 (5 votos) 
17,24% 

4. 3 (4 votos) 
13,79% 

5. 2 (1 votos) 
3,45% 

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

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

11- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de 
pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas 
da sociedade. 

1. 6 (concordo totalmente) (11 votos) 
37,93% 

2. 5 (10 votos) 
34,48% 

3. 2 (3 votos) 
10,34% 

4. 3 (2 votos) 
6,90% 

5. 4 (2 votos) 
6,90% 

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

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

12- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para você ampliar sua capacidade de 
comunicação nas formas oral e escrita. 

1. 5 (9 votos) 
31,03% 

2. 6 (concordo totalmente) (6 votos) 
20,69% 

3. 3 (5 votos) 
17,24% 

4. 4 (5 votos) 
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17,24% 
5. 2 (2 votos) 

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

6,90% 
7. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 

0,00% 

13- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso contribui para o desenvolvimento da sua 
capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente. 

1. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
41,38% 

2. 5 (9 votos) 
31,03% 

3. 2 (4 votos) 
13,79% 

4. 3 (2 votos) 
6,90% 

5. 4 (2 votos) 
6,90% 

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

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

14- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 relações professor-aluno ao longo do curso estimulam 
você a estudar e aprender. 

1. 5 (13 votos) 
44,83% 

2. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
31,03% 

3. 4 (3 votos) 
10,34% 

4. 1 (discordo totalmente) (2 votos) 
6,90% 

5. 3 (1 votos) 
3,45% 

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 
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15- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 
superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação. 

1. 5 (9 votos) 
31,03% 

2. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
27,59% 

3. 4 (7 votos) 
24,14% 

4. 2 (2 votos) 
6,90% 

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

6. 3 (1 votos) 
3,45% 

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

16- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso exige de você organização e dedicação frequente 
aos estudos. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
34,48% 

2. 5 (8 votos) 
27,59% 

3. 4 (5 votos) 
17,24% 

4. 2 (2 votos) 
6,90% 

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

6. 3 (1 votos) 
3,45% 

7. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
3,45% 

17- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 
1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 
elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei 
responder: Os professores demonstraram domínio dos conteúdos 
abordados nas disciplinas, de um modo geral. 
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1. 5 (11 votos) 
37,93% 

2. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
34,48% 

3. 2 (3 votos) 
10,34% 

4. 4 (3 votos) 
10,34% 

5. 3 (2 votos) 
6,90% 

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

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

18- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou 
contemporâneos em sua área de formação. 

1. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
41,38% 

2. 5 (9 votos) 
31,03% 

3. 3 (4 votos) 
13,79% 

4. 4 (3 votos) 
10,34% 

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

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

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

19- Ações acadêmico-administrativas - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 dispôs de quantidade suficiente de 
funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos) 
58,62% 

2. 5 (6 votos) 
20,69% 

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

4. 4 (2 votos) 
6,90% 
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5. 2 (1 votos) 
3,45% 

6. 3 (1 votos) 
3,45% 

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

20- Planos de Ensino - Você conhece o Plano de Ensino das 
Disciplinas? 

1. Sim (28 votos) 
96,55% 

2. Não (1 votos) 
3,45% 

21- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 planos de 
ensino apresentados pelos professores contribuem para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos. 

1. 5 (12 votos) 
41,38% 

2. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
31,03% 

3. 4 (4 votos) 
13,79% 

4. 3 (2 votos) 
6,90% 

5. 2 (1 votos) 
3,45% 

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

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

22- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia 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 referências 
bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino 
contribuem para seus estudos e aprendizagens. 

1. 5 (10 votos) 
34,48% 

2. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
34,48% 

3. 4 (5 votos) 
17,24% 

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

5. 2 (1 votos) 
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3,45% 
6. 3 (1 votos) 

3,45% 
7. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 

0,00% 

23- Planos de Ensino - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau 
de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 
6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para 
avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: Os 
professores apresentam disponibilidade para atender os estudantes 
fora do horário das aulas, de um modo geral. 

1. 5 (11 votos) 
37,93% 

2. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
31,03% 

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

4. 2 (2 votos) 
6,90% 

5. 3 (2 votos) 
6,90% 

6. 4 (2 votos) 
6,90% 

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

24- Material Didático - Você entende que o material didático 
institucional indicado pelos professores é suficiente? 

1. Sim (26 votos) 
89,66% 

2. Não (3 votos) 
10,34% 

25- Material Didático - Na sua opinião, material didático institucional 
indicado contribui para a execução da formação definida no projeto 
pedagógico? 

1. Sim (27 votos) 
93,10% 

2. Não (2 votos) 
6,90% 

26- Monitoria - Você é incentivado a participar de projetos de 
monitoria? 

1. Sim (17 votos) 
58,62% 

2. Não (12 votos) 
41,38% 
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27- Monitoria - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 curso 
disponibilizou monitores para auxiliar os estudantes. 

1. 5 (10 votos) 
34,48% 

2. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
24,14% 

3. 4 (5 votos) 
17,24% 

4. 3 (3 votos) 
10,34% 

5. 2 (2 votos) 
6,90% 

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

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

28- Atividades Complementares - Você conhece a tabela de atividades 
complementares disponível no site institucional? 

1. Sim (28 votos) 
96,55% 

2. Não (1 votos) 
3,45% 

29- Atividades Complementares - Como você avalia a divisão da carga 
horária da tabela de atividades complementares por modalidade? 

1. Satisfatória (16 votos) 
55,17% 

2. Muito satisfatória (9 votos) 
31,03% 

3. Regular (3 votos) 
10,34% 

4. Muito insatisfatória (1 votos) 
3,45% 

5. Insatisfatória (0 votos) 
0,00% 

30- Atividades Complementares - Você tem conhecimento do boletim 
de eventos e atividades do Núcleo de Atividades Complementares? 

1. Sim (28 votos) 
96,55% 

2. Não (1 votos) 
3,45% 

31- Atividades Complementares - Como você avalia a qualidade do 
atendimento prestado pelo Núcleo de Atividades Complementares? 
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1. Satisfatória (12 votos) 
41,38% 

2. Muito satisfatória (11 votos) 
37,93% 

3. Insatisfatória (2 votos) 
6,90% 

4. Muito insatisfatória (2 votos) 
6,90% 

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

6. Regular (1 votos) 
3,45% 

32- Processos de ensino-aprendizagem - Avalie a seguinte afirmação 
e indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso 
são compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos 
professores, de um modo geral. 

1. 5 (10 votos) 
34,48% 

2. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
34,48% 

3. 4 (3 votos) 
10,34% 

4. 2 (2 votos) 
6,90% 

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

6. 3 (1 votos) 
3,45% 

7. 1 (discordo totalmente) (1 votos) 
3,45% 

33- Pesquisa - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Pesquisa? 

1. Satisfatória (12 votos) 
41,38% 

2. Muito satisfatória (6 votos) 
20,69% 

3. Não sei responder (6 votos) 
20,69% 

4. Muito insatisfatória (2 votos) 
6,90% 

5. Regular (2 votos) 
6,90% 

6. Insatisfatória (1 votos) 
3,45% 
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34- Pesquisa - Na sua opinião, a FDSM incentiva as atividades de 
Pesquisa de forma satisfatória? 

1. Sim (23 votos) 
79,31% 

2. Não (6 votos) 
20,69% 

35- Pesquisa - Você conhece os programas de Iniciação Científica e 
atividades que estimulam a investigação acadêmica na FDSM? 

1. Sim (24 votos) 
82,76% 

2. Não (5 votos) 
17,24% 

36- Pesquisa - Você conhece os incentivos para participar da iniciação 
científica? 

1. Sim (24 votos) 
82,76% 

2. Não (5 votos) 
17,24% 

37- Pesquisa - Você conhece os grupos de estudos e/ou de pesquisa 
desenvolvidos na FDSM? 

1. Sim (25 votos) 
86,21% 

2. Não (4 votos) 
13,79% 

38- Pesquisa - Na sua opinião, as atividades de Pesquisa são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (27 votos) 
93,10% 

2. Não (2 votos) 
6,90% 

39- Pesquisa - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique 
seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
"não sei responder": Foram oferecidas oportunidades para os 
estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de 
atividades que estimularam a investigação acadêmica. 

1. 6 (concordo totalmente) (9 votos) 
31,03% 

2. 5 (7 votos) 
24,14% 

3. 4 (6 votos) 
20,69% 
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4. 3 (3 votos) 
10,34% 

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

6. 2 (1 votos) 
3,45% 

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

40- Geral - A organização do conteúdo e a metodologia empregada 
favorecem a aprendizagem? 

1. Sim (28 votos) 
96,55% 

2. Não (1 votos) 
3,45% 

41- Geral - A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu 
grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você 
julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
não sei responder: Os estudantes participam de avaliações periódicas 
do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura). 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
44,83% 

2. 5 (7 votos) 
24,14% 

3. 3 (3 votos) 
10,34% 

4. 4 (3 votos) 
10,34% 

5. 2 (2 votos) 
6,90% 

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

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

42 - Geral - Você já acessou a Ratio Juris, Revista Eletrônica da 
Graduação da Faculdade de Direito do Sul de Minas, vinculada a 
graduação, disponível no site institucional? 

1. Sim (18 votos) 
62,07% 

2. Não (11 votos) 
37,93% 

43 - Geral - E a revista do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
da FDSM também disponível no site institucional? 

1. Sim (17 votos) 
58,62% 

2. Não (12 votos) 
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41,38% 

10º período D – formulário 2 
 

Código: 3346 

Título da Enquete: Avaliação Institucional Eixo 3-Políticas Acadêmicas-alunos da 
graduação-Formulário 2-10º período D 

Data de Publicação: 01/09/2020 

Data de Expiração: 30/09/2020 

Respostas/Participantes: 28 / 79 

Perguntas da Enquete 

1- Intercâmbio - Você sabe que a FDSM tem convênios de 
cooperação técnica e científica firmados com Universidades 
Estrangeiras? 

1. Sim (25 votos) 
89,29% 

2. Não (3 votos) 
10,71% 

2- Extensão - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado 
pelo Núcleo de Extensão? 

1. Muito satisfatória (11 votos) 
39,29% 

2. Satisfatória (9 votos) 
32,14% 

3. Regular (3 votos) 
10,71% 

4. Muito insatisfatória (2 votos) 
7,14% 

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

6. Insatisfatória (1 votos) 
3,57% 

3- Extensão - No seu curso, você é incentivado a participar e 
desenvolver atividades acadêmicas (programas, projetos ou atividades 
de extensão universitária, eventos científicos, culturais, projetos de 
pesquisa, atividade extraclasse, programas de iniciação científica, 
estágios extracurriculares,...)? 

1. Sim (24 votos) 
85,71% 
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2. Não (4 votos) 
14,29% 

4- Extensão - Como você avalia os programas institucionais na FDSM 
referentes à Extensão (atividades acadêmicas, cursos de extensão e 
ciclo de estudos avançados) 

1. Satisfatórios (25 votos) 
89,29% 

2. Não conheço (3 votos) 
10,71% 

5- Extensão - Você avalia que as atividades acadêmicas contribuem 
para o desenvolvimento de suas competências e habilidades? 

1. Sim (27 votos) 
96,43% 

2. Não (1 votos) 
3,57% 

6- Extensão - Em sua opinião, as atividades de Extensão são 
importantes para a sua formação profissional? 

1. Sim (27 votos) 
96,43% 

2. Não (1 votos) 
3,57% 

7- Extensão - A periodicidade de eventos científicos na FDSM é 
satisfatória? 

1. Sim (25 votos) 
89,29% 

2. Não (3 votos) 
10,71% 

8- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 
(concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar 
a assertiva, assinale a opção não sei responder: Foram oferecidas 
oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos 
ou atividades de extensão universitária. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
35,71% 

2. 5 (8 votos) 
28,57% 

3. 4 (4 votos) 
14,29% 

4. 2 (2 votos) 
7,14% 

5. 3 (2 votos) 
7,14% 

6. Não sei responder (2 votos) 
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7,14% 
7. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 

0,00% 

9- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 atividades 
acadêmicas desenvolvidas possibilitam reflexão, convivência e 
respeito à diversidade. 

1. 6 (concordo totalmente) (11 votos) 
39,29% 

2. 5 (9 votos) 
32,14% 

3. 3 (3 votos) 
10,71% 

4. 4 (3 votos) 
10,71% 

5. 2 (2 votos) 
7,14% 

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

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

10- Extensão - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 promove 
atividades de cultura, de lazer e de interação social. 

1. 6 (concordo totalmente) (8 votos) 
28,57% 

2. 5 (6 votos) 
21,43% 

3. 3 (6 votos) 
21,43% 

4. 4 (5 votos) 
17,86% 

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

6. 2 (1 votos) 
3,57% 

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

11- Comunicação - Você avalia que a FDSM cuida de sua imagem 
institucional? 

1. Sim (27 votos) 
96,43% 

2. Não (1 votos) 
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3,57% 

12- Comunicação - avalie a qualidade da comunicação da FDSM com 
seus alunos (divulgação de eventos e cursos): 

1. Excelente (14 votos) 
50,00% 

2. Ótimo (10 votos) 
35,71% 

3. Regular (4 votos) 
14,29% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

13- Comunicação - avalie o site da FDSM: 

1. Excelente (13 votos) 
46,43% 

2. Ótimo (12 votos) 
42,86% 

3. Regular (3 votos) 
10,71% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

14- Comunicação - avalie o portal do aluno 

1. Excelente (13 votos) 
46,43% 

2. Ótimo (10 votos) 
35,71% 

3. Regular (5 votos) 
17,86% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

15- Comunicação - avalie o e-mail de Notícias Acadêmicas 

1. Excelente (13 votos) 
46,43% 

2. Ótimo (10 votos) 
35,71% 

3. Regular (5 votos) 
17,86% 

4. Ruim (0 votos) 
0,00% 

16- Comunicação - avalie o envio de SMS 

1. Ótimo (11 votos) 
39,29% 

2. Excelente (9 votos) 
32,14% 

3. Regular (7 votos) 
25,00% 

4. Ruim (1 votos) 
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3,57% 

17- Comunicação - Você sabe como entrar em contato com a 
Ouvidoria da FDSM? 

1. Sim (27 votos) 
96,43% 

2. Não (1 votos) 
3,57% 

18- Comunicação - Na sua opinião, os recursos de tecnologia de 
informação e comunicação implantado para o processo de ensino-
aprendizagem permite a execução do projeto pedagógico? 

1. Sim (26 votos) 
92,86% 

2. Não (2 votos) 
7,14% 

19- Política de Atendimento aos Discentes - Você sabia que os 
acadêmicos podem obter apoio pedagógico no Núcleo de 
Psicopedagogia? 

1. Sim (26 votos) 
92,86% 

2. Não (2 votos) 
7,14% 

20- Política de Atendimento aos Discentes - Você conhece os diversos 
programas de apoio financeiro aos acadêmicos (bolsa Estímulo, 
bolsas de Iniciação Científica, bolsa Monitoria, bolsas por grupo 
familiar, e outros) 

1. Sim (26 votos) 
92,86% 

2. Não (2 votos) 
7,14% 

21- Estágio Curricular Supervisionado - Em relação ao estágio 
obrigatório do seu curso avalie os convênios firmados 

1. Muito satisfatórios (13 votos) 
46,43% 

2. Satisfatórios (10 votos) 
35,71% 

3. Regulares (4 votos) 
14,29% 

4. Insatisfatórios (1 votos) 
3,57% 

5. Muito insatisfatórios (0 votos) 
0,00% 
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22- Estágio Curricular Supervisionado - Em relação ao estágio 
obrigatório do seu curso avalie o atendimento do Núcleo de Prática 
Jurídica 

1. Muito satisfatório (14 votos) 
50,00% 

2. Satisfatório (9 votos) 
32,14% 

3. Regular (3 votos) 
10,71% 

4. Insatisfatório (2 votos) 
7,14% 

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

23- Estágio Curricular Supervisionado - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 conteúdos abordados nas disciplinas do curso 
favoreceram sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação 
profissional. 

1. 6 (concordo totalmente) (11 votos) 
39,29% 

2. 4 (8 votos) 
28,57% 

3. 5 (6 votos) 
21,43% 

4. 3 (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% 

24- Estágio Curricular Supervisionado - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 curso favorece a articulação do conhecimento teórico 
com atividades práticas. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
35,71% 

2. 4 (7 votos) 
25,00% 

3. 5 (7 votos) 
25,00% 

4. 3 (3 votos) 
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10,71% 
5. 2 (1 votos) 

3,57% 
6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 

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

0,00% 

25- Estágio Curricular Supervisionado - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 atividades práticas são suficientes para relacionar os 
conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua formação 
profissional. 

1. 6 (concordo totalmente) (10 votos) 
35,71% 

2. 4 (6 votos) 
21,43% 

3. 5 (5 votos) 
17,86% 

4. 3 (3 votos) 
10,71% 

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

6. 2 (2 votos) 
7,14% 

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

26- Estágio Curricular Supervisionado - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 estágio supervisionado proporciona experiências 
diversificadas para a sua formação. 

1. 6 (concordo totalmente) (13 votos) 
46,43% 

2. 5 (6 votos) 
21,43% 

3. 4 (4 votos) 
14,29% 

4. 3 (2 votos) 
7,14% 

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

6. 2 (1 votos) 
3,57% 

7. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 
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27- Trabalho de Conclusão de Curso - A relação entre orientadores e 
alunos em desenvolver projetos de pesquisa, em sua opinião, é 
adequada? 

1. Sim (23 votos) 
82,14% 

2. Não (5 votos) 
17,86% 

28- Trabalho de Conclusão de Curso - O número de orientações 
obrigatórias (5) é suficiente: 

1. Sim (28 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

29- Trabalho de Conclusão de Curso - Avalie a seguinte afirmação e 
indique o grau de concordância segundo a escala que varia 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 atividades realizadas para seu trabalho de conclusão de 
curso contribuem para qualificar sua formação profissional. 

1. 5 (8 votos) 
28,57% 

2. 6 (concordo totalmente) (7 votos) 
25,00% 

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

4. 2 (3 votos) 
10,71% 

5. 4 (3 votos) 
10,71% 

6. 1 (discordo totalmente) (2 votos) 
7,14% 

7. 3 (2 votos) 
7,14% 

30- Trabalho de Conclusão de Curso - Qual meio é utilizado para 
orientação? 

1. E-mail (19 votos) 
67,86% 

2. Reuniões presenciais (4 votos) 
14,29% 

3. Não tive orientação ainda (3 votos) 
10,71% 

4. Outro (2 votos) 
7,14% 
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32 - Trabalho de Conclusão de Curso - Está satisfeito (a) com esta 
forma de orientação? 

1. Sim (21 votos) 
75,00% 

2. Não (4 votos) 
14,29% 

3. Não tive orientação ainda (3 votos) 
10,71% 

33 - Trabalho de Conclusão de Curso - O (A) orientador (a) dá suporte 
necessário para você desenvolver seu trabalho de Monografia 

1. Sim (23 votos) 
82,14% 

2. Não (4 votos) 
14,29% 

3. Não tive orientação ainda (1 votos) 
3,57% 

34 - Trabalho de Conclusão de Curso - O (A) orientador (a) indica 
bibliografia para consulta. 

1. Sim (24 votos) 
85,71% 

2. Não (4 votos) 
14,29% 

3. Não tive orientação ainda (0 votos) 
0,00% 

35 - Trabalho de Conclusão de Curso - Como você avalia o 
desempenho do seu (sua) orientador (a) 

1. Muito satisfatório (16 votos) 
57,14% 

2. Satisfatório (7 votos) 
25,00% 

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

4. Não tive orientação ainda (1 votos) 
3,57% 

5. Regular (1 votos) 
3,57% 

6. Insatisfatório (1 votos) 
3,57% 

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

36 - Trabalho de Conclusão de Curso - Como você avalia a qualidade 
do atendimento prestado pelo Núcleo de Monografias? 

1. Muito satisfatória (17 votos) 
60,71% 

2. Satisfatória (7 votos) 
25,00% 
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3. Regular (2 votos) 
7,14% 

4. Insatisfatória (1 votos) 
3,57% 

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

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

37- Geral - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de 
concordância segundo a escala que varia 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 disciplinas 
cursadas contribuem para sua formação integral, como cidadão e 
profissional: 

1. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
42,86% 

2. 5 (8 votos) 
28,57% 

3. 4 (6 votos) 
21,43% 

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% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: os comentários feitos nas perguntas abertas compõem relatório a parte, não publicável. 


