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Pesquisa de Interesse 
“Na FDSM quem escolhe cursos de atualização é você!” 

 

A pesquisa foi realizada entre os dias 22 de junho e 14 de julho de 2022 com os alunos 

da graduação (5º, 7º e 9º períodos), pelo portal acadêmico, e egressos, pelo envio de 

link público.  

Dos 548 alunos vinculados à pesquisa, 137 responderam o questionário (25% de 

participação). 25,55% aluno do 5º período, 40,15% do 7º período e 34,31% do 9º 

período. 37,23% da turma A, 34,31% da turma B e 28,47% da turma D. 

7 egressos contribuíram respondendo a pesquisa. 

Código Título Data Pub. Data Exp. 
Meio 

utilizado 

Nº 
usuários 

enviados/    
filtrados 

Nº de 
participantes 

Porcentagem de 
participação (%) 

Objetivo: 
Instrumento de 

Avaliação 

4334 

Pesquisa de 

Interesse - Na 

FDSM quem 

escolhe cursos 

de atualização é 

você! - Alunos 

da Graduação 

(5º, 7º e 9º 

períodos) 

23/06/2022 14/07/2022 
Portal do 

aluno 
548 137 25,00 

Mapear o 

interesse de seus 

alunos da 

Graduação (5º, 7º 

e 9º períodos) em 

cursos de 

atualização da 

FDSM para o 2º 

semestre de 2022 

Instrumento de 

Avaliação 

Institucional 

Externa, datado 

outubro de 

2017. Indicador 

3.5 Políticas 

institucionais e 

ações 

acadêmico-

administrativas 

para a extensão 

4335 

Pesquisa de 

Interesse - Na 

FDSM quem 

escolhe cursos 

de atualização é 

você! - Egresso 

23/06/2022 14/07/2022 
Link 

público 
7 7 100,00 

Mapear o 

interesse de seus 

egressos em 

cursos de 

atualização da 

FDSM para o 2º 

semestre de 2022 

Instrumento de 

Avaliação 

Institucional 

Externa, datado 

outubro de 

2017. Indicador 

3.5 Políticas 

institucionais e 

ações 

acadêmico-

administrativas 

para a extensão 

Resultado 

51% (70 votos) dos alunos da graduação (5º, 7º e 9º períodos) e 71,43% (5 votos) dos egressos 

responderam que têm interesse de participar de um curso pago na área de Direito Material e 

Processual do Trabalho na FDSM. 48,91% (67 votos) dos alunos questionados e 28,57% (2 votos) 

dos egressos responderam que não têm interesse. 

 

 



Código: 4334 

Título da Enquete: Pesquisa de Interesse - Na FDSM quem escolhe cursos de 

atualização é você! - Alunos da Graduação 

Data de Publicação: 23/06/2022 

Data de Expiração: 14/07/2022 

Respostas/Participantes: 137 / 548 

Cod. Solicit. Int.: 3529 

Perguntas da Enquete 

Qual é o seu perfil? 

1. Aluno do 7º período da graduação (55 votos) 
40,15% 

2. Aluno do 9º período da graduação (47 votos) 
34,31% 

3. Aluno do 5º período da graduação (35 votos) 
25,55% 

 

Qual é a sua turma, se aluno da graduação? 

1. A (51 votos) 
37,23% 

2. B (47 votos) 
34,31% 

Aluno do 7º período
da graduação

Aluno do 9º período
da graduação

Aluno do 5º período
da graduação

55

47

35

Qual é o seu perfil?

Aluno do 7º 
período da 
graduação

40%

Aluno do 9º 
período da 
graduação

34%

Aluno do 5º 
período da 
graduação

26%

Qual é o seu perfil?

https://portaladm.fdsm.edu.br/solicitacoesinternas_view.php?cod=3529


3. D (39 votos) 
28,47% 

 

Você tem interesse em participar de um curso pago na área de Direito 
Material e Processual do Trabalho na FDSM? 

1. Sim (70 votos) 
51,09% 

2. Não (67 votos) 
48,91% 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

D

51

47

39

Qual é a sua turma, se 
aluno da graduação?

A
37%

B
34%

D
29%

Qual é a sua turma, se 
aluno da graduação?

Sim

Não

70

67

Você tem interesse em participar 
de um curso pago na área de 

Direito Material e Processual do 
Trabalho na FDSM? Resposta 

alunos

51%49%

Você tem interesse em 
participar de um curso pago na 

área de Direito Material e 
Processual do Trabalho na 

FDSM? Resposta alunos



 

Código: 4335 

Título da Enquete: Pesquisa de Interesse - Na FDSM quem escolhe cursos de 

atualização é você! - Egresso 

Data de Publicação: 23/06/2022 

Data de Expiração: 14/07/2022 

Respostas/Participantes: 7 / 7 

Cod. Solicit. Int.: 3529 

Você tem interesse em participar de um curso pago na área de Direito 
Material e Processual do Trabalho na FDSM? 

1. Sim (5 votos) 
71,43% 

2. Não (2 votos) 
28,57% 

 

 

 

Nota: as respostas de texto não são publicáveis. 

Sim

Não

5

2

Você tem interesse em 
participar de um curso 
pago na área de Direito 

Material e Processual do 
Trabalho na FDSM? 
Resposta egressos

Sim
71%

Não
29%

Você tem interesse em 
participar de um curso pago 

na área de Direito Material  e 
Processual do Trabalho na 
FDSM? Resposta egressos

https://portaladm.fdsm.edu.br/solicitacoesinternas_view.php?cod=3529

