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

 
Período de aplicação da pesquisa: entre os dias 1 e 30 de setembro de 2021. 
Coleta de dados – formato: Formulário encaminhado por e-mail pela Coordenadoria 
Científica e de Pós-graduação para os 27 egressos de 2020. A CPA também encaminhou 
link direto (http://portaladm.fdsm.edu.br/enquetes_votar_public.php?cod=3861) . 
Nº de pesquisas respondidas: 6 participações. 

 

Código Título Data Pub. Data Exp. Meio 
utilizado 

Nº 
usuários 

enviados/    
filtrados 

Nº de 
participantes 

Porcentagem 
de 

participação 
(%) 

Objetivo: Instrumento de 
Avaliação 

3861 
Questionário 

Egressos 
Mestrado 

01/09/2021 30/09/2021 

E-
mail/Link 

direto 
portal 

27 6 22,22 

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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://portal.fdsm.edu.br/enquetes_votar_public.php?cod=3861
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Perguntas da Enquete 

Questões objetivas 

Intenção de continuar a carreira acadêmica em nível de Doutorado 

1. Pretende cursar (6 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% 

 

 

Publicações e produção técnica:  

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

1. Publicação de artigos em periódicos indexados (5 votos) 
83,33% 

2. Publicação de capítulos de livros (1 votos) 
16,67% 

3. Publicação de textos em jornais, blogs ou revistas de natureza jornalística (0 votos) 
0,00% 

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

5. Não (0 votos) 
0,00% 

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

Pretende cursar
100%

Está cursando 
doutorado na 
universidade

0%

Concluiu 
doutorado na 
universidade

0%

Não possui a intenção 
de cursar

0%
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02 (dois) participantes selecionaram mais de uma opção nessa questão, além 
“Publicação de artigos em periódicos indexados” escolheram: 

 “Apresentação de trabalhos em eventos”. (2 votos) 
 

Assim: 

 

 

 

 

Apresentação de trabalhos em eventos

Publicação de artigos em periódicos
indexados.

Publicação de capítulos de livros.

Publicação de livros.

Publicação de textos em jornais, blogs ou
revistas de natureza jornalística

Não

2

5

1

0

0

0

Apresentação de 
trabalhos em 

eventos
25%

Publicação de 
artigos em 
periódicos 
indexados.

62%

Publicação de 
capítulos de livros.

13%

Publicação de livros.
0%

Publicação de textos 
em jornais, blogs ou 
revistas de natureza 

jornalística
0%

Não
0%
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Contribuições do Programa de Mestrado: 

1. O Mestrado da FDSM produziu modificações substanciais em minhas atividades profissionais; (5 
votos) 
83,33% 

2. O Mestrado da FDSM aumentou meus conhecimentos técnicos, de pesquisa e fontes de informação; 
(1 votos) 
16,67% 

3. O Mestrado da FDSM aumentou minha capacidade de lidar com problemas interdisciplinares no 
campo de pesquisa e ensino; (0 votos) 
0,00% 

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

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

6. O Mestrado da FDSM complementou as minhas atividades profissionais permitindo-me implementar 
inovações no meu campo de atuação; (0 votos) 
0,00% 
 

2 (dois) participantes selecionaram mais de uma opção para essa questão. Além 
de " O Mestrado da FDSM produziu modificações substanciais em minhas atividades 
profissionais", escolheram também:  

 O Mestrado da FDSM aumentou meus conhecimentos técnicos de pesquisa e fontes 
de informação (2 votos) 

 O Mestrado da FDSM aumentou minha capacidade de lidar com problemas 
interdisciplinares no campo de pesquisa e ensino (2 votos) 

 O Mestrado da FDSM complementou as minhas atividades profissionais 
permitindo-me implementar inovações no meu campo de atuação (2 votos) 

 O Mestrado da FDSM serviu basicamente para a minha promoção (1 voto) 

 
Assim: 

 

O MESTRADO DA FDSM PRODUZIU MODIFICAÇÕES 
SUBSTANCIAIS EM MINHAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS;

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;

O MESTRADO DA FDSM AUMENTOU MINHA CAPACIDADE DE 
LIDAR COM PROBLEMAS INTERDISCIPLINARES NO CAMPO DE 

PESQUISA E ENSINO

O MESTRADO DA FDSM SERVIU BASICAMENTE PARA A MINHA 
PROMOÇÃO

NENHUMA DAS ALTERNATIVAS ANTERIORES.

5

2

3

2

1

0



 

O Mestrado da FDSM produziu 
modificações substanciais em 

minhas atividades profissionais;
39%

O Mestrado da FDSM 
complementou as minhas atividades 

profissionais permitindo-me 
implementar inovações no meu 

campo de atuação
15%

O Mestrado da FDSM aumentou 
meus conhecimentos técnicos, de 
pesquisa e fontes de informação;

23%

O Mestrado da FDSM aumentou 
minha capacidade de lidar com 
problemas interdisciplinares no 

campo de pesquisa e ensino
15%

O Mestrado da FDSM serviu 
basicamente para a minha 

promoção
8%

Nenhuma das alternativas 
anteriores.

0%



A motivação para procurar o Mestrado da FDSM foi: 

1. melhoria do currículo; (4 votos) 
66,67% 

2. aumentar os conhecimentos na área de atuação; (1 votos) 
16,67% 

3. Outro. (1 votos) 
16,67% 

4. possibilidade de remuneração; (0 votos) 
0,00% 

5. por recomendação institucional acadêmica; (0 votos) 
0,00% 

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

 
3 (três) participantes selecionaram mais de uma opção para essa questão, além de 

" melhoria do currículo” escolheram também:  
 Aumentar os conhecimentos na área de atuação (3 votos); 

 Por recomendação institucional acadêmica (1 voto). 
 

Assim: 

 
 

AUMENTAR OS CONHECIMENTOS NA 
ÁREA DE ATUAÇÃO

MELHORIA DO CURRÍCULO

NECESSIDADES ORIUNDAS DA 
ATIVIDADE PROFISSIONAL QUE VINHA 

DESENVOLVENDO

OUTRO

POSSIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO

POR RECOMENDAÇÃO INSTITUCIONAL 
ACADÊMICA

4

4

0

1

0

1



 

aumentar os 
conhecimentos na 

área de atuação
40%

melhoria do 
currículo

40%

necessidades oriundas da 
atividade profissional que 

vinha desenvolvendo
0%

Outro
10%

por recomendação 
institucional 
acadêmica

10%



Conclusão: 
De 27 egressos do mestrado, 6 (seis) responderam o questionário (22,22% de participação).  
Deste total, segue abaixo o percentual de respostas mais utilizadas pelos respondentes: 
 
 

  
Questionário Egressos 

Mestrado   

  
(%) Opções de respostas 

mais utilizadas 
Código da enquete 3861 

Você possui intenção de 
continuar a carreira 

acadêmica em nível de 
Doutorado? 

100% Pretende cursar. Quantidade de participantes 6 

Após a conclusão do curso de 
mestrado como você 

continuou a contribuir para 
meio acadêmico, científico e 

profissional? 

83,33% 
Publicação de artigos 

em periódicos 
indexados. 

  

Contribuições do Programa de 
Mestrado 

83,33% 

O Mestrado da FDSM 
produziu modificações 

substanciais em minhas 
atividades profissionais 

  

A motivação para procurar o 
Mestrado da FDSM foi 

66,67% Melhoria do currículo 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: as respostas de texto não são publicáveis. 


