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2 Pesquisa Egressos Mestrado 

 

Plano de acompanhamento de egressos  
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu 

 
Período de aplicação da pesquisa: entre os dias 1º e 30 de setembro de 2018. 
Coleta de dados – formato: Formulário encaminhado por e-mail pela Coordenadoria 
Científica e de Pós-graduação para os 58 egressos de 2017. 
Nº de pesquisas respondidas: 2 participações. 

 

Código Título Data Pub. Data Exp. Meio 
utilizado 

Nº 
usuários 

enviados/    
filtrados 

Nº de 
participantes 

Porcentagem 
de 

participação 
(%) 

Objetivo: Instrumento de 
Avaliação 

2260 
Questionário 

Egressos 
Mestrado 

01/09/2018 30/09/2018 E-mail 58 2 3,45 

O Programa de Pós-
Graduação em 

Direito da Faculdade 
de Direito do Sul de 
Minas desenvolve 

uma política de 
formação com 
metas para a 

inserção social mais 
rica dos seus 

egressos. Para tanto, 
a pesquisa visou 

conhecer as 
realizações, os novos 
desafios e interesses 

que se 
apresentaram para 
os alunos egressos 

do Programa. 

Instrumento de 
Avaliação 

Institucional 
Externa, datado 

outubro de 2017, 
3.7 Política 

institucional de 
acompanhamento 

dos egressos  

 

Resultado: 

Perguntas da Enquete 

Intenção de continuar a carreira acadêmica em nível de Doutorado 

1. Pretende cursar (2 votos) 
100,00% 

2. Não possui a intenção de cursar (0 votos) 
0,00% 

3. Concluiu doutorado na universidade (0 votos) 
0,00% 

4. Está cursando doutorado na universidade (0 votos) 
0,00% 
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Publicações e produção técnica:  

C) Após a conclusão do curso de mestrado como você continuou a contribuir 
para meio acadêmico, científico e profissional? 

1. Publicação de textos em jornais, blogs ou revistas de natureza jornalística (1 votos) 
50,00% 

2. Publicação de artigos em periódicos indexados (1 votos) 
50,00% 

3. Publicação de livros (0 votos) 
0,00% 

4. Publicação de capítulos de livros (0 votos) 
0,00% 

5. Apresentação de trabalhos em eventos (0 votos) 
0,00% 

6. Não (0 votos) 
0,00% 

7. Sem resposta (0 votos) 
0,00% 

 
 

 1 participante selecionou mais de uma opção para a questão assinalando "Publicação de 
capítulos de livros" e "Apresentação de trabalhos em eventos"; 

 O outro participante também selecionou mais de uma opção escolhendo "Apresentação de 

trabalhos em eventos". 

Assim: 
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5- Contribuições do Programa de Mestrado: 

1. O Mestrado da FDSM aumentou meus conhecimentos técnicos, de pesquisa e fontes de 

informação; (1 votos) 
50,00% 

2. O Mestrado da FDSM produziu modificações substanciais em minhas atividades 

profissionais; (1 votos) 
50,00% 

3. O Mestrado da FDSM complementou as minhas atividades profissionais permitindo-me 

implementar inovações no meu campo de atuação; (0 votos) 
0,00% 

4. O Mestrado da FDSM aumentou minha capacidade de lidar com problemas 

interdisciplinares no campo de pesquisa e ensino; (0 votos) 
0,00% 

5. O Mestrado da FDSM serviu basicamente para a minha promoção; (0 votos) 
0,00% 

6. Nenhuma das alternativas anteriores. (0 votos) 
0,00% 

 

 1 participante selecionou mais de uma opção para a questão assinalando "O Mestrado da 
FDSM complementou as minhas atividades profissionais permitindo-me implementar 
inovações no meu campo de atuação"; O Mestrado da FDSM aumentou meus 
conhecimentos técnicos, de pesquisa e fontes de informação"; e "O Mestrado da FDSM 
aumentou minha capacidade de lidar com problemas interdisciplinares no campo de 
pesquisa e ensino". 

 
Assim: 

 



 

 



6- A motivação para procurar o Mestrado da FDSM foi: 

1. Melhoria do currículo; (1 votos) 
50,00% 

2. Outro. (1 votos) 
50,00% 

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

4. Necessidades oriundas da atividade profissional que vinha desenvolvendo; (0 votos) 
0,00% 

5. Aumentar os conhecimentos na área de atuação; (0 votos) 
0,00% 

6. Possibilidade de remuneração; (0 votos) 
0,00% 

7. Por recomendação institucional acadêmica; (0 votos) 
0,00% 

 
 

 1 participante selecionou mais de uma opção na questão "assinalando "necessidades 
oriundas da atividade profissional que vinha desenvolvendo" e "aumentar os 
conhecimentos na área de atuação". 

 
Portanto: 

 



 



Nota: Em publicações de pesquisas, as respostas descritivas são excluídas para preservar a identidade 
dos participantes. 

 


