
 

 

  

Pesquisa  

Evadidos Especialização 2018 

 



Metodologia empregada 
 

A pesquisa foi aplicada entre os dias 1º/11 e 30/11/2018, por e-mail, pela Coordenadoria 

Cientifica e de Pós-graduação. 

04 participantes. 

Código Título Data Pub. Data Exp. Meio utilizado Nº 

usuários 

enviados/    

filtrados 

Nº de 

participantes 

Porcentagem 

de 

participação 

(%) 

Objetivo: Instrumento 

de Avaliação 

2307 

Pesquisa 

Evadidos da 

Especialização 

de 2018 

01/11/2018 30/11/2018 

E-mail da 

Coordenadoria 

Científica e de 

Pós-graduação 

12 4 33,33 

Identificar os 

fatores que 

ocasionaram 

a saída do 

Curso de 

Especialização 

da FDSM 

Instrumento 

de Avaliação 

Institucional 

Externa, 

datado 

outubro de 

2017, 3.2 

Políticas de 

ensino e ações 

acadêmico-

administrativas 

para os cursos 

de pós-

graduação lato 

sensu.  

 

 

Síntese 

 

 

1. Qual foi a principal razão que 
o (a) levou a desistir da 

obtenção de seu título de 
especialista? 

2. Você teria interesse em se matricular 
em outro curso de pós-graduação 

oferecido pela FDSM? 

(%) Opções de respostas 
mais utilizadas 

Vou ter que me mudar de 
cidade 

Sim 

Pesquisa Evadidos da 
Especialização de 2018 

50,00% 75,00% 

 

 

 

 

 

 



 

Perguntas da enquete 

 

1. Qual foi a principal razão que o (a) levou a desistir da obtenção de seu título 
de especialista? 

1. Vou ter que me mudar de cidade (2 votos) 
50,00% 

2. Iniciei o curso de Mestrado na FDSM (1 votos) 
25,00% 

3. Comecei a trabalhar em horário incompatível com o horário do curso (1 votos) 
25,00% 

4. O curso não atendeu as minhas expectativas (0 votos) 
0,00% 

5. Tive problemas financeiros (0 votos) 
0,00% 

6. Descobri que não era vocacionado para o curso (0 votos) 
0,00% 

 

Vou ter que me
mudar de cidade

Iniciei o curso de
Mestrado na

FDSM

Comecei a
trabalhar em

horário
incompatível

com o horário
do curso

O curso não
atendeu as

minhas
expectativas

Tive problemas
financeiros

Descobri que
não era

vocacionado
para o curso

2

1 1

0 0 0

1. Qual foi a principal razão que o (a) levou a desistir da obtenção de seu 
título de especialista?



 

 

2. Você teria interesse em se matricular em outro curso de pós-graduação 
oferecido pela FDSM? 

1. Sim (3 votos) 
75,00% 

2. Em branco (1 votos) 
25,00% 

3. Não (0 votos) 
0,00% 

 

Vou ter que me mudar 
de cidade

50%

Iniciei o curso de 
Mestrado na FDSM

25%

Comecei a trabalhar em 
horário incompatível 

com o horário do curso
25%

O curso não atendeu as 
minhas expectativas

0%

Tive problemas 
financeiros

0%

Descobri que não era 
vocacionado para o 

curso
0%

1. Qual foi a principal razão que o (a) levou a desistir da obtenção de seu 
título de especialista?

Sim Não Em branco

3

0

1

2. Você teria interesse em se matricular em outro curso 
de pós-graduação oferecido pela FDSM?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: as respostas descritivas são excluídas em publicações de pesquisas. 

Sim
75%

Não
0%

Em branco
25%

2. Você teria interesse em se matricular em outro curso de 
pós-graduação oferecido pela FDSM?


