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Resultado da Avaliação Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional alunos da 

graduação e mestrado, corpo docente e técnico-administrativo 
A pesquisa foi aplicada entre os dias 1º e 31 de outubro de 2021 pelo portal do aluno, portal do 

professor e portal administrativo.  

Porcentagem de participação: 
Cód. 
Enquete 

Descrição Nº de 
usuários que 
responderam 
a pesquisa 
(Respostas) 

Nº de 
usuários 
vinculados no 
sistema 
(Participantes) 

Porcentagem 
de 
participação 
de alunos na 
pesquisa (%) 

3862 Avaliação Institucional Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 
2021 - alunos da graduação Formulário 1 - 2ºA 

28 106 26,42% 

3864 Avaliação Institucional Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 
2021 - alunos da graduação Formulário 1 - 2ºD 

26 106 24,53% 

3866 Avaliação Institucional Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 
2021 - alunos da graduação Formulário 1 - 4ºA 

25 80 31,25% 

3868 Avaliação Institucional Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 
2021 - alunos da graduação Formulário 1 - 4ºB 

16 46 34,78% 

3870 Avaliação Institucional Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 
2021 - alunos da graduação Formulário 1 - 4ºD 

19 64 29,69% 

3872 Avaliação Institucional Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 
2021 - alunos da graduação Formulário 1 - 6ºA 

29 83 34,94% 

3874 Avaliação Institucional Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 
2021 - alunos da graduação Formulário 1 - 6ºB 

16 62 25,81% 

3876 Avaliação Institucional Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 
2021 - alunos da graduação Formulário 1 - 6ºD 

31 70 44,29% 

3878 Avaliação Institucional Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 
2021 - alunos da graduação Formulário 1 - 8ºA 

26 82 31,71% 

3880 Avaliação Institucional Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 
2021 - alunos da graduação Formulário 1 - 8ºB 

14 62 22,58% 

3882 Avaliação Institucional Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 
2021 - alunos da graduação Formulário 1 - 8ºD 

5 61 8,20% 

3884 Avaliação Institucional Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 
2021 - alunos da graduação Formulário 1 - 10ºA 

24 76 31,58% 

3886 Avaliação Institucional Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 
2021 - alunos da graduação Formulário 1 - 10ºB 

25 72 34,72% 

3888 Avaliação Institucional Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 
2021 - alunos da graduação Formulário 1 - 10ºD 

30 68 44,12% 

3890 Avaliação Institucional Eixo 2 - Desenvolvimento institucional e Eixo 
5 Recursos de tecnologias de informação e comunicação 
2021 - alunos do Mestrado 

7 48 14,58% 

3892 Avaliação Institucional Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 
2021 - docentes Formulário 1 

27 35 77,14% 

3894 Avaliação Institucional Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 
2021 - colaboradores técnico-administrativos Formulário 1 

50 73 68,49% 

 

 

 

 

 



 

Perfil 
Nº de usuários vinculados 

no sistema (Participantes) 

Nº de usuários que 

responderam à 

pesquisa (Respostas) 

Porcentagem de 

participação de alunos 

na pesquisa (%) 

Alunos matriculados graduação 906 314 34,66 

Alunos mestrado 48 7 14,58 

Corpo docente 35 27 77,14 

Corpo técnico-administrativo 73 50 68,49 

Total 1062 398 37,48 

 

 

 

Códigos Título Data Pub. Data Exp. Meio utilizado 

Nº 
usuários 

enviados/    
filtrados 

Nº de 
participantes 

Porcentagem 
de 

participação 
(%) 

Objetivo: 
Instrumento 
de Avaliação 

3862, 3864, 
3866, 3868, 
3870, 3872, 
3874, 3876, 
3878, 3880, 
3882, 3884, 
3886, 3888, 
3890, 3892, 

3894 

Avaliação 
Institucional Eixo 2 

(alunos graduação e 
mestrado, docente e 

técnico-
administrativo) 

01/10/2021 31/10/2021 
Portal do 

aluno/professor/
administrativo 

1062 398 37,48 

Analisar o índice 
de conhecimento 
dos respondentes 

sobre os 
diferentes 
caminhos 

percorridos pela 
FDSM no contexto 

da 
responsabilidade 

social, 
desenvolvimento 

econômico e 
social, com base 

na missão, 
objetivos, metas e 

valores 
institucionais, 

dispostos no eixo 2 
- desenvolvimento 

institucional. 

Instrumento de 
Avaliação 

Institucional 
Externa, 
datado 

outubro de 
2017. Eixo 2 - 

Desenvolvimen
to Institucional 



Resultado Avaliação Institucional Eixo 2 Desenvolvimento Institucional 

Alunos da graduação: 

Abaixo segue o percentual de respostas mais favoráveis para cada questão tratada neste eixo, levando-se em consideração a série e o resultado geral: 

Resultado pesquisa de satisfação eixo 2 - 
Desenvolvimento Institucional- avaliação 

dos alunos da graduação 2021 - Formulário 1 

2º p 
A 

2º p. 
D 

4º p. 
A 

4º p. 
B 

4º p. 
D 

6º p. 
A 

6º p. 
B 

6º p. 
D 

8º p. 
A 

8º p. 
B 

8º p. 
D 

10º p. 
A 

10º p. 
B 

10º p. 
D   

3862 3864 3866 3868 3870 3872 3874 3876 3878 3880 3882 3884 3886 3888 
Qtde de 

participantes na 
pesquisa  

28 26 25 16 19 29 16 31 26 14 5 24 25 30 314 
 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
Respostas mais 
favoráveis (%)  

Você conhece as atividades de 
responsabilidade social da FDSM? 

78,6 84,6 76 81,3 84,2 82,8 75 90,3 84,6 92,9 60 83,33 92 90 82,54 Sim 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às 
instituições de caridade de Pouso Alegre por 
meio de doações dos alunos e recursos da 
própria Instituição? 

89,3 88,5 88 93,8 84,2 93,1 87,5 93,5 88,5 100 60 91,67 80 83,33 87,24 

Muito 
satisfatório 
+ 
satisfatório 

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições 
locais para a realização de projetos culturais, 
artísticos e sociais para a comunidade 
(exemplos: Projeto Lencinho com Carinho, 
Campanha Natal Solidário em parceria com 
os correios, etc), você avalia como: 

85,7 88,5 92 93,8 84,2 93,1 93,8 100 92,3 100 60 91,67 88 86,66 89,26 

Muito 
satisfatório 
+ 
satisfatório 

Qual sua avaliação sobre a divulgação da 
FDSM de campanhas sociais locais, regionais 
e nacionais (exemplos: Dia Internacional da 
Mulher, Dia Mundial da Água, Dia da 
Constituição, Dia das Mães, etc) 

89,3 96,2 88 93,8 89,5 93,1 81,3 100 92,3 92,9 60 95,83 92 86,67 89,33 

Muito 
satisfatório 
+ 
satisfatório 



Para falar sobre o Direito englobando o 
mercado de trabalho e possibilidades de 
carreiras que a profissão oferece, bem como 
a importância da escolha profissional para os 
jovens, a FDSM realiza durante todo o ano 
palestras e lives virtuais com a participação 
de diversas escolas de Pouso Alegre e região. 
Qual é a sua avaliação sobre esta ação? 

89,3 100 84 93,8 84,2 89,7 93,8 100 88,5 92,9 60 91,67 88 86,67 88,74 

Muito 
satisfatório 
+ 
satisfatório 

Qual sua avaliação sobre o projeto de 
inserção social desenvolvido pelos alunos do 
mestrado? 

82,2 84,6 76 75 73,7 75,9 75 83,9 92,3 78,6 60 79,17 80 80 78,30 

Muito 
satisfatório 
+ 
satisfatório 

Você acha que a FDSM tem formado cidadãos 
engajados na missão de transformar a 
realidade através do direito como 
instrumento de transformação social? 

100 100 100 100 94,7 93,1 93,8 100 96,2 100 80 95,83 100 96,67 96,45 Sim 

Com base em sua vivência, avalie como as 
ações da FDSM têm influenciado a qualidade 
de vida da população local em relação à 
diversidade, ao meio ambiente, à memória 
cultural, à produção artística e ao patrimônio 
cultural 

57,1 80,8 76 68,8 63,2 65,5 75 77,4 76,9 78,6 60 66,67 68 76,67 70,76 Melhorou  

Opine como as ações da FDSM têm 
influenciado a qualidade de vida da 
população local em relação ao 
desenvolvimento econômico e social: 

60,7 76,9 64 68,8 63,2 72,4 68,8 77,4 76,9 71,4 80 70,83 68 73,33 70,90 Melhorou 

E quanto à promoção da cidadania e inclusão 
social? 

60,7 84,6 64 68,8 79 79,3 68,8 80,7 80,8 85,7 80 75 68 80 75,37 Melhorou 

Na sua percepção, como é a contribuição da 
FDSM em relação à inclusão de portadores de 
necessidades especiais: 

78,6 96,2 92 87,5 84,2 96,6 93,8 93,6 92,3 92,9 80 83,33 88 83,33 88,72 

Muito 
satisfatório 
+ 
satisfatório 

 



No resultado geral, todas as perguntas deste eixo foram avaliadas acima do percentual de 70% de respostas mais favoráveis.  

Algumas questões foram aplicadas nos anos de 2016 e 2018 e percebemos aumento nos índices positivos de respostas mais favoráveis no ano de 2021. 

Vejamos o comparativo tomando-se por base o resultado geral: 

 Ano de 2016 
Ano de 

2018 
Ano de 

2021 

Respostas 
mais 

favoráveis 

Desenvolvimento Institucional - Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 75,9 77,18 82,54 Sim 

Desenvolvimento Institucional - Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade de Pouso Alegre por meio de doações dos alunos e 
recursos da própria Instituição.  

47,91 82,36 87,24 

Muito 
satisfatório 

+ 
satisfatório 

Desenvolvimento Institucional - Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização de projetos culturais, artísticos e sociais para a 
comunidade (exemplos: Projeto Lencinho com Carinho, Campanha Natal Solidário em parceria com os correios, etc), você avalia como: 

42,13 87,42 89,26 

Muito 
satisfatório 

+ 
satisfatório 

Desenvolvimento Institucional - Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais locais, regionais e nacionais (exemplos: Dia 
Internacional da Mulher, Dia Mundial da Água, Dia da Constituição, Dia das Mães, etc) 

33,91 84,08 89,33 

Muito 
satisfatória 

+ 
satisfatória 

Desenvolvimento Institucional - Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e possibilidades de carreiras que a profissão oferece, bem 
como a importância da escolha profissional para os jovens, a FDSM realiza palestras em diversas escolas de Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação 
sobre esta ação? 

40,09 83,35 88,74 

Muito 
satisfatória 

+ 
satisfatória 

Desenvolvimento Institucional - Você acha que a FDSM tem formado cidadãos engajados na missão de transformar a realidade através do direito como 
instrumento de transformação social? 

84,22 88,97 96,45 Sim 

Desenvolvimento Institucional - Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida da população local em 
relação à diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural 

58,98 54,7 70,76 Melhorou 

Desenvolvimento Institucional - Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida da população local em relação ao desenvolvimento 
econômico e social: 

57,5 50,53 70,9 Melhorou 



Desenvolvimento Institucional - Quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 62,2 60,58 75,37 Melhorou 

Desenvolvimento Institucional - Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à inclusão de portadores de necessidades especiais: 38,81 85,01 88,72 

Muito 
satisfatória 

+ 
satisfatória 

 

Alunos do mestrado: 

Para os alunos do mestrado, o percentual permaneceu acima de 70% de respostas mais favoráveis:  

   

Avaliação Institucional Eixo 2 - Desenvolvimento institucional - alunos do Mestrado - 2021 

Código da enquete: 3890  

Qtde de participantes na pesquisa  

7  

Respostas mais favoráveis (%)  

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 85,71 Sim 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade de Pouso Alegre por meio de doações 
dos alunos e recursos da própria Instituição? 

85,71 

Muito 
satisfatório 
+ 
satisfatório 

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização de projetos culturais, artísticos e sociais 
para a comunidade (exemplos: Projeto Lencinho com Carinho, Campanha Natal Solidário em parceria com os 
correios, etc), você avalia como: 

85,71 

Muito 
satisfatório 
+ 
satisfatório 

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais locais, regionais e nacionais (exemplos: 
Dia Internacional da Mulher, Dia Mundial da Água, Dia da Constituição, Dia das Mães, etc) 

100 

Muito 
satisfatório 
+ 
satisfatório 



Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e possibilidades de carreiras que a profissão 
oferece, bem como a importância da escolha profissional para os jovens, a FDSM realiza durante todo o ano 
palestras e lives virtuais com a participação de diversas escolas de Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação 
sobre esta ação? 

85,72 

Muito 
satisfatório 
+ 
satisfatório 

Qual sua avaliação sobre o projeto de inserção social desenvolvido pelos alunos do mestrado? 

85,71 

Muito 
satisfatório 
+ 
satisfatório 

Você acha que a FDSM tem formado cidadãos engajados na missão de transformar a realidade através do 
direito como instrumento de transformação social? 

100 Sim 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida da população 
local em relação à diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio 
cultural 

71,43 Melhorou  

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida da população local em relação ao 
desenvolvimento econômico e social: 

71,43 Melhorou 

E quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 71,43 Melhorou 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à inclusão de portadores de necessidades 
especiais: 

85,71 

Muito 
satisfatório 
+ 
satisfatório 

 

 

 

 



Corpo docente  

O resultado também permaneceu elevado para a porcentagem de respostas mais favoráveis para o corpo docente: 

Avaliação Institucional Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 2021 - docentes Formulário 1 

Código da enquete: 3892  

Qtde de participantes na pesquisa:  

27  

Respostas mais favoráveis (%)  

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 100 Sim 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade de Pouso Alegre por meio de 
doações dos alunos e recursos da própria Instituição? 

85,18 Muito satisfatório + satisfatório 

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização de projetos culturais, artísticos e 
sociais para a comunidade (exemplos: Projeto Lencinho com Carinho, Campanha Natal Solidário em 
parceria com os correios, etc), você avalia como: 

92,6 Muito satisfatório + satisfatório 

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais locais, regionais e nacionais 
(exemplos: Dia Internacional da Mulher, Dia Mundial da Água, Dia da Constituição, Dia das Mães, etc) 

92,6 Muito satisfatório + satisfatório 

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e possibilidades de carreiras que a 
profissão oferece, bem como a importância da escolha profissional para os jovens, a FDSM realiza 
durante todo o ano palestras e lives virtuais com a participação de diversas escolas de Pouso Alegre e 
região. Qual é a sua avaliação sobre esta ação? 

92,59 Muito satisfatório + satisfatório 



Qual sua avaliação sobre o projeto de inserção social desenvolvido pelos alunos do mestrado? 
85,19 Muito satisfatório + satisfatório 

Você acha que a FDSM tem formado cidadãos engajados na missão de transformar a realidade através 
do direito como instrumento de transformação social? 

100 Sim 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida da 
população local em relação à diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística e 
ao patrimônio cultural 

77,78 Melhorou  

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida da população local em relação ao 
desenvolvimento econômico e social: 

77,78 Melhorou 

E quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 85,19 Melhorou 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à inclusão de portadores de necessidades 
especiais: 

96,29 Muito satisfatório + satisfatório 

 

 

 

 

 

 

 



Corpo técnico-administrativo 

Para o corpo técnico-administrativo, o percentual permaneceu acima de 60% de respostas mais favoráveis:  

Avaliação Institucional Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 2021 - colaboradores técnico-administrativos Formulário 1 

Código da enquete: 3894  

Qtde de participantes na 
pesquisa:  

50  

Respostas mais favoráveis (%) 

Respostas 
mais 

favoráveis 
(%) 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 96 Sim 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade de Pouso Alegre por meio de doações dos alunos e 
recursos da própria Instituição? 

92 

Muito 
satisfatório 
+ 
satisfatório 

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização de projetos culturais, artísticos e sociais para a 
comunidade (exemplos: Projeto Lencinho com Carinho, Campanha Natal Solidário em parceria com os correios, etc), você 
avalia como: 

92 

Muito 
satisfatório 
+ 
satisfatório 

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais locais, regionais e nacionais (exemplos: Dia 
Internacional da Mulher, Dia Mundial da Água, Dia da Constituição, Dia das Mães, etc) 

94 

Muito 
satisfatório 
+ 
satisfatório 

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e possibilidades de carreiras que a profissão oferece, bem 
como a importância da escolha profissional para os jovens, a FDSM realiza durante todo o ano palestras e lives virtuais 
com a participação de diversas escolas de Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação sobre esta ação? 

88 

Muito 
satisfatório 
+ 
satisfatório 



Qual sua avaliação sobre o projeto de inserção social desenvolvido pelos alunos do mestrado? 

74 

Muito 
satisfatório 
+ 
satisfatório 

Você acha que a FDSM tem formado cidadãos engajados na missão de transformar a realidade através do direito como 
instrumento de transformação social? 

96 Sim 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida da população local em 
relação à diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural 

76 Melhorou  

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida da população local em relação ao desenvolvimento 
econômico e social: 

76 Melhorou 

E quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 68 Melhorou 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à inclusão de portadores de necessidades especiais: 94 

Muito 
satisfatório 
+ 
satisfatório 

 

 

 

 

 

 

 



Dessa forma, considerando todos os perfis respondentes nas questões aplicadas em comum, temos: 

 

Alunos da 
Graduação 

Alunos 
Mestrado 

Corpo 
Docente 

Corpo Técnico- 
administrativo 

Total  

Nº de participantes na pesquisa 314 7 27 50 398 
Respostas mais 
favoráveis (%) 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 82,54 85,71 100 96 91,06 Sim 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade de Pouso 
Alegre por meio de doações dos alunos e recursos da própria Instituição? 

87,24 85,71 85,18 92 87,53 
Muito satisfatório + 
satisfatório 

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização de 
projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplos: Projeto 
Lencinho com Carinho, Campanha Natal Solidário em parceria com os correios, 
etc), você avalia como: 

89,26 85,71 92,6 92 89,89 
Muito satisfatório + 
satisfatório 

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais locais, 
regionais e nacionais (exemplos: Dia Internacional da Mulher, Dia Mundial da 
Água, Dia da Constituição, Dia das Mães, etc) 

89,33 100 92,6 94 93,98 
Muito satisfatório + 
satisfatório 

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e possibilidades 
de carreiras que a profissão oferece, bem como a importância da escolha 
profissional para os jovens, a FDSM realiza durante todo o ano palestras e lives 
virtuais com a participação de diversas escolas de Pouso Alegre e região. Qual é 
a sua avaliação sobre esta ação? 

88,74 85,72 92,59 88 88,76 
Muito satisfatório + 
satisfatório 

Qual sua avaliação sobre o projeto de inserção social desenvolvido pelos alunos 
do mestrado? 

78,3 85,71 85,19 74 80,80 
Muito satisfatório + 
satisfatório 

Você acha que a FDSM tem formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de transformação 
social? 

96,45 100 100 96 98,11 Sim 



Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm influenciado a 
qualidade de vida da população local em relação à diversidade, ao meio 
ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural 

70,76 71,43 77,78 76 73,99 Melhorou  

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida da 
população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 

70,9 71,43 77,78 76 74,03 Melhorou 

E quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 75,37 71,43 85,19 68 75,00 Melhorou 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à inclusão de 
portadores de necessidades especiais: 

88,72 85,71 96,29 94 91,18 
Muito satisfatório + 
satisfatório 
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Perguntas da Enquete 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (22 votos) 
78,57% 

2. Não (6 votos) 
21,43% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade 
de Pouso Alegre por meio de doações dos alunos e recursos da própria 
Instituição? 

1. Muito satisfatório (14 votos) 
50,00% 

2. Satisfatório (11 votos) 
39,29% 

3. Não sei responder (3 votos) 
10,71% 

4. Regular (0 votos) 
0,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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



Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização 
de projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplos: 
Projeto Lencinho com Carinho, Campanha Natal Solidário em parceria 
com os correios, etc), você avalia como: 

1. Muito satisfatório (13 votos) 
46,43% 

2. Satisfatório (11 votos) 
39,29% 

3. Não sei responder (3 votos) 
10,71% 

4. Regular (1 votos) 
3,57% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais 
locais, regionais e nacionais (exemplos: Dia Internacional da Mulher, 
Dia Mundial da Água, Dia da Constituição, Dia das Mães, etc) 

1. Muito satisfatório (13 votos) 
46,43% 

2. Satisfatório (12 votos) 
42,86% 

3. Não sei responder (2 votos) 
7,14% 

4. Regular (1 votos) 
3,57% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e 
possibilidades de carreiras que a profissão oferece, bem como a 
importância da escolha profissional para os jovens, a FDSM realiza 
durante todo o ano palestras e lives virtuais com a participação de 
diversas escolas de Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação 
sobre esta ação? 

1. Muito satisfatório (15 votos) 
53,57% 



2. Satisfatório (10 votos) 
35,71% 

3. Não sei responder (2 votos) 
7,14% 

4. Regular (1 votos) 
3,57% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Qual sua avaliação sobre o projeto de inserção social desenvolvido 
pelos alunos do mestrado? 

1. Muito satisfatório (12 votos) 
42,86% 

2. Satisfatório (11 votos) 
39,29% 

3. Não sei responder (5 votos) 
17,86% 

4. Regular (0 votos) 
0,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Você acha que a FDSM tem formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (28 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm 
influenciado a qualidade de vida da população local em relação à 
diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística 
e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (16 votos) 
57,14% 

2. Não sei responder (12 votos) 
42,86% 



3. Não alterou (0 votos) 
0,00% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida 
da população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 

1. Melhorou (17 votos) 
60,71% 

2. Não sei responder (11 votos) 
39,29% 

3. Não alterou (0 votos) 
0,00% 

E quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (17 votos) 
60,71% 

2. Não sei responder (9 votos) 
32,14% 

3. Não alterou (2 votos) 
7,14% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à 
inclusão de portadores de necessidades especiais: 

1. Muito satisfatório (15 votos) 
53,57% 

2. Satisfatório (7 votos) 
25,00% 

3. Não sei responder (5 votos) 
17,86% 

4. Regular (1 votos) 
3,57% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

6. Muito insatisfatório (0 votos) 
0,00% 
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Perguntas da Enquete 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (22 votos) 
84,62% 

2. Não (4 votos) 
15,38% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade 
de Pouso Alegre por meio de doações dos alunos e recursos da própria 
Instituição? 

1. Muito satisfatório (16 votos) 
61,54% 

2. Satisfatório (7 votos) 
26,92% 

3. Não sei responder (3 votos) 
11,54% 

4. Regular (0 votos) 
0,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização 
de projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplos: 
Projeto Lencinho com Carinho, Campanha Natal Solidário em parceria 
com os correios, etc), você avalia como: 



1. Muito satisfatório (15 votos) 
57,69% 

2. Satisfatório (8 votos) 
30,77% 

3. Não sei responder (3 votos) 
11,54% 

4. Regular (0 votos) 
0,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais 
locais, regionais e nacionais (exemplos: Dia Internacional da Mulher, 
Dia Mundial da Água, Dia da Constituição, Dia das Mães, etc) 

1. Muito satisfatório (17 votos) 
65,38% 

2. Satisfatório (8 votos) 
30,77% 

3. Não sei responder (1 votos) 
3,85% 

4. Regular (0 votos) 
0,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e 
possibilidades de carreiras que a profissão oferece, bem como a 
importância da escolha profissional para os jovens, a FDSM realiza 
durante todo o ano palestras e lives virtuais com a participação de 
diversas escolas de Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação 
sobre esta ação? 

1. Muito satisfatório (21 votos) 
80,77% 

2. Satisfatório (5 votos) 
19,23% 

3. Regular (0 votos) 
0,00% 



4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

Qual sua avaliação sobre o projeto de inserção social desenvolvido 
pelos alunos do mestrado? 

1. Muito satisfatório (14 votos) 
53,85% 

2. Satisfatório (8 votos) 
30,77% 

3. Não sei responder (4 votos) 
15,38% 

4. Regular (0 votos) 
0,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Você acha que a FDSM tem formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (26 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm 
influenciado a qualidade de vida da população local em relação à 
diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística 
e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (21 votos) 
80,77% 

2. Não sei responder (5 votos) 
19,23% 

3. Não alterou (0 votos) 
0,00% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida 
da população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 



1. Melhorou (20 votos) 
76,92% 

2. Não alterou (3 votos) 
11,54% 

3. Não sei responder (3 votos) 
11,54% 

E quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (22 votos) 
84,62% 

2. Não sei responder (3 votos) 
11,54% 

3. Não alterou (1 votos) 
3,85% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à 
inclusão de portadores de necessidades especiais: 

1. Muito satisfatório (19 votos) 
73,08% 

2. Satisfatório (6 votos) 
23,08% 

3. Não sei responder (1 votos) 
3,85% 

4. Regular (0 votos) 
0,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

6. Muito insatisfatório (0 votos) 
0,00% 
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Perguntas da Enquete 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (19 votos) 
76,00% 

2. Não (6 votos) 
24,00% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade 
de Pouso Alegre por meio de doações dos alunos e recursos da própria 
Instituição? 

1. Muito satisfatório (13 votos) 
52,00% 

2. Satisfatório (9 votos) 
36,00% 

3. Não sei responder (2 votos) 
8,00% 

4. Regular (1 votos) 
4,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização 
de projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplos: 
Projeto Lencinho com Carinho, Campanha Natal Solidário em parceria 
com os correios, etc), você avalia como: 



1. Muito satisfatório (16 votos) 
64,00% 

2. Satisfatório (7 votos) 
28,00% 

3. Regular (1 votos) 
4,00% 

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

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais 
locais, regionais e nacionais (exemplos: Dia Internacional da Mulher, 
Dia Mundial da Água, Dia da Constituição, Dia das Mães, etc) 

1. Muito satisfatório (14 votos) 
56,00% 

2. Satisfatório (8 votos) 
32,00% 

3. Regular (2 votos) 
8,00% 

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

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e 
possibilidades de carreiras que a profissão oferece, bem como a 
importância da escolha profissional para os jovens, a FDSM realiza 
durante todo o ano palestras e lives virtuais com a participação de 
diversas escolas de Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação 
sobre esta ação? 

1. Muito satisfatório (15 votos) 
60,00% 

2. Satisfatório (6 votos) 
24,00% 

3. Regular (3 votos) 
12,00% 



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

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Qual sua avaliação sobre o projeto de inserção social desenvolvido 
pelos alunos do mestrado? 

1. Muito satisfatório (11 votos) 
44,00% 

2. Satisfatório (8 votos) 
32,00% 

3. Não sei responder (4 votos) 
16,00% 

4. Regular (2 votos) 
8,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Você acha que a FDSM tem formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (25 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm 
influenciado a qualidade de vida da população local em relação à 
diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística 
e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (19 votos) 
76,00% 

2. Não sei responder (6 votos) 
24,00% 

3. Não alterou (0 votos) 
0,00% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida 
da população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 



1. Melhorou (16 votos) 
64,00% 

2. Não sei responder (7 votos) 
28,00% 

3. Não alterou (2 votos) 
8,00% 

E quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (16 votos) 
64,00% 

2. Não sei responder (7 votos) 
28,00% 

3. Não alterou (2 votos) 
8,00% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à 
inclusão de portadores de necessidades especiais: 

1. Muito satisfatório (14 votos) 
56,00% 

2. Satisfatório (9 votos) 
36,00% 

3. Não sei responder (2 votos) 
8,00% 

4. Regular (0 votos) 
0,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

6. Muito insatisfatório (0 votos) 
0,00% 
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Perguntas da Enquete 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (13 votos) 
81,25% 

2. Não (3 votos) 
18,75% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade 
de Pouso Alegre por meio de doações dos alunos e recursos da própria 
Instituição? 

1. Muito satisfatório (9 votos) 
56,25% 

2. Satisfatório (6 votos) 
37,50% 

3. Não sei responder (1 votos) 
6,25% 

4. Regular (0 votos) 
0,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização 
de projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplos: 
Projeto Lencinho com Carinho, Campanha Natal Solidário em parceria 
com os correios, etc), você avalia como: 



1. Muito satisfatório (10 votos) 
62,50% 

2. Satisfatório (5 votos) 
31,25% 

3. Não sei responder (1 votos) 
6,25% 

4. Regular (0 votos) 
0,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais 
locais, regionais e nacionais (exemplos: Dia Internacional da Mulher, 
Dia Mundial da Água, Dia da Constituição, Dia das Mães, etc) 

1. Muito satisfatório (9 votos) 
56,25% 

2. Satisfatório (6 votos) 
37,50% 

3. Regular (1 votos) 
6,25% 

4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e 
possibilidades de carreiras que a profissão oferece, bem como a 
importância da escolha profissional para os jovens, a FDSM realiza 
durante todo o ano palestras e lives virtuais com a participação de 
diversas escolas de Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação 
sobre esta ação? 

1. Muito satisfatório (9 votos) 
56,25% 

2. Satisfatório (6 votos) 
37,50% 

3. Não sei responder (1 votos) 
6,25% 



4. Regular (0 votos) 
0,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Qual sua avaliação sobre o projeto de inserção social desenvolvido 
pelos alunos do mestrado? 

1. Muito satisfatório (7 votos) 
43,75% 

2. Satisfatório (5 votos) 
31,25% 

3. Não sei responder (3 votos) 
18,75% 

4. Insatisfatório (1 votos) 
6,25% 

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

6. Regular (0 votos) 
0,00% 

Você acha que a FDSM tem formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (16 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm 
influenciado a qualidade de vida da população local em relação à 
diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística 
e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (11 votos) 
68,75% 

2. Não sei responder (5 votos) 
31,25% 

3. Não alterou (0 votos) 
0,00% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida 
da população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 



1. Melhorou (11 votos) 
68,75% 

2. Não sei responder (5 votos) 
31,25% 

3. Não alterou (0 votos) 
0,00% 

E quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (11 votos) 
68,75% 

2. Não sei responder (4 votos) 
25,00% 

3. Não alterou (1 votos) 
6,25% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à 
inclusão de portadores de necessidades especiais: 

1. Muito satisfatório (11 votos) 
68,75% 

2. Satisfatório (3 votos) 
18,75% 

3. Regular (1 votos) 
6,25% 

4. Não sei responder (1 votos) 
6,25% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

6. Muito insatisfatório (0 votos) 
0,00% 
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Perguntas da Enquete 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (16 votos) 
84,21% 

2. Não (3 votos) 
15,79% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade 
de Pouso Alegre por meio de doações dos alunos e recursos da própria 
Instituição? 

1. Muito satisfatório (13 votos) 
68,42% 

2. Satisfatório (3 votos) 
15,79% 

3. Regular (2 votos) 
10,53% 

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

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização 
de projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplos: 
Projeto Lencinho com Carinho, Campanha Natal Solidário em parceria 
com os correios, etc), você avalia como: 



1. Muito satisfatório (12 votos) 
63,16% 

2. Satisfatório (4 votos) 
21,05% 

3. Regular (2 votos) 
10,53% 

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

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais 
locais, regionais e nacionais (exemplos: Dia Internacional da Mulher, 
Dia Mundial da Água, Dia da Constituição, Dia das Mães, etc) 

1. Muito satisfatório (13 votos) 
68,42% 

2. Satisfatório (4 votos) 
21,05% 

3. Regular (2 votos) 
10,53% 

4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e 
possibilidades de carreiras que a profissão oferece, bem como a 
importância da escolha profissional para os jovens, a FDSM realiza 
durante todo o ano palestras e lives virtuais com a participação de 
diversas escolas de Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação 
sobre esta ação? 

1. Muito satisfatório (12 votos) 
63,16% 

2. Satisfatório (4 votos) 
21,05% 

3. Regular (2 votos) 
10,53% 



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

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Qual sua avaliação sobre o projeto de inserção social desenvolvido 
pelos alunos do mestrado? 

1. Muito satisfatório (11 votos) 
57,89% 

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

3. Satisfatório (3 votos) 
15,79% 

4. Regular (1 votos) 
5,26% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Você acha que a FDSM tem formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (18 votos) 
94,74% 

2. Não (1 votos) 
5,26% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm 
influenciado a qualidade de vida da população local em relação à 
diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística 
e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (12 votos) 
63,16% 

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

3. Não alterou (3 votos) 
15,79% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida 
da população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 



1. Melhorou (12 votos) 
63,16% 

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

3. Não alterou (3 votos) 
15,79% 

E quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (15 votos) 
78,95% 

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

3. Não alterou (1 votos) 
5,26% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à 
inclusão de portadores de necessidades especiais: 

1. Muito satisfatório (12 votos) 
63,16% 

2. Satisfatório (4 votos) 
21,05% 

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

4. Regular (1 votos) 
5,26% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

6. Muito insatisfatório (0 votos) 
0,00% 
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Perguntas da Enquete 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (24 votos) 
82,76% 

2. Não (5 votos) 
17,24% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade 
de Pouso Alegre por meio de doações dos alunos e recursos da própria 
Instituição? 

1. Muito satisfatório (17 votos) 
58,62% 

2. Satisfatório (10 votos) 
34,48% 

3. Não sei responder (2 votos) 
6,90% 

4. Regular (0 votos) 
0,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização 
de projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplos: 
Projeto Lencinho com Carinho, Campanha Natal Solidário em parceria 
com os correios, etc), você avalia como: 



1. Muito satisfatório (19 votos) 
65,52% 

2. Satisfatório (8 votos) 
27,59% 

3. Regular (1 votos) 
3,45% 

4. Não sei responder (1 votos) 
3,45% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais 
locais, regionais e nacionais (exemplos: Dia Internacional da Mulher, 
Dia Mundial da Água, Dia da Constituição, Dia das Mães, etc) 

1. Muito satisfatório (17 votos) 
58,62% 

2. Satisfatório (10 votos) 
34,48% 

3. Regular (1 votos) 
3,45% 

4. Não sei responder (1 votos) 
3,45% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e 
possibilidades de carreiras que a profissão oferece, bem como a 
importância da escolha profissional para os jovens, a FDSM realiza 
durante todo o ano palestras e lives virtuais com a participação de 
diversas escolas de Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação 
sobre esta ação? 

1. Muito satisfatório (18 votos) 
62,07% 

2. Satisfatório (8 votos) 
27,59% 

3. Regular (2 votos) 
6,90% 



4. Não sei responder (1 votos) 
3,45% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Qual sua avaliação sobre o projeto de inserção social desenvolvido 
pelos alunos do mestrado? 

1. Muito satisfatório (18 votos) 
62,07% 

2. Não sei responder (7 votos) 
24,14% 

3. Satisfatório (4 votos) 
13,79% 

4. Regular (0 votos) 
0,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Você acha que a FDSM tem formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (27 votos) 
93,10% 

2. Não (2 votos) 
6,90% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm 
influenciado a qualidade de vida da população local em relação à 
diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística 
e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (19 votos) 
65,52% 

2. Não sei responder (6 votos) 
20,69% 

3. Não alterou (4 votos) 
13,79% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida 
da população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 



1. Melhorou (21 votos) 
72,41% 

2. Não sei responder (5 votos) 
17,24% 

3. Não alterou (3 votos) 
10,34% 

E quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (23 votos) 
79,31% 

2. Não alterou (3 votos) 
10,34% 

3. Não sei responder (3 votos) 
10,34% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à 
inclusão de portadores de necessidades especiais: 

1. Muito satisfatório (19 votos) 
65,52% 

2. Satisfatório (9 votos) 
31,03% 

3. Regular (1 votos) 
3,45% 

4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (12 votos) 
75,00% 

2. Não (4 votos) 
25,00% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade 
de Pouso Alegre por meio de doações dos alunos e recursos da própria 
Instituição? 

1. Muito satisfatório (7 votos) 
43,75% 

2. Satisfatório (7 votos) 
43,75% 

3. Não sei responder (2 votos) 
12,50% 

4. Regular (0 votos) 
0,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização 
de projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplos: 
Projeto Lencinho com Carinho, Campanha Natal Solidário em parceria 
com os correios, etc), você avalia como: 



1. Muito satisfatório (8 votos) 
50,00% 

2. Satisfatório (7 votos) 
43,75% 

3. Não sei responder (1 votos) 
6,25% 

4. Regular (0 votos) 
0,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais 
locais, regionais e nacionais (exemplos: Dia Internacional da Mulher, 
Dia Mundial da Água, Dia da Constituição, Dia das Mães, etc) 

1. Satisfatório (7 votos) 
43,75% 

2. Muito satisfatório (6 votos) 
37,50% 

3. Regular (1 votos) 
6,25% 

4. Muito insatisfatório (1 votos) 
6,25% 

5. Não sei responder (1 votos) 
6,25% 

6. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e 
possibilidades de carreiras que a profissão oferece, bem como a 
importância da escolha profissional para os jovens, a FDSM realiza 
durante todo o ano palestras e lives virtuais com a participação de 
diversas escolas de Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação 
sobre esta ação? 

1. Satisfatório (8 votos) 
50,00% 

2. Muito satisfatório (7 votos) 
43,75% 

3. Não sei responder (1 votos) 
6,25% 



4. Regular (0 votos) 
0,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Qual sua avaliação sobre o projeto de inserção social desenvolvido 
pelos alunos do mestrado? 

1. Muito satisfatório (7 votos) 
43,75% 

2. Satisfatório (5 votos) 
31,25% 

3. Não sei responder (3 votos) 
18,75% 

4. Regular (1 votos) 
6,25% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Você acha que a FDSM tem formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (15 votos) 
93,75% 

2. Não (1 votos) 
6,25% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm 
influenciado a qualidade de vida da população local em relação à 
diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística 
e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (12 votos) 
75,00% 

2. Não sei responder (3 votos) 
18,75% 

3. Não alterou (1 votos) 
6,25% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida 
da população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 



1. Melhorou (11 votos) 
68,75% 

2. Não sei responder (4 votos) 
25,00% 

3. Não alterou (1 votos) 
6,25% 

E quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (11 votos) 
68,75% 

2. Não sei responder (4 votos) 
25,00% 

3. Não alterou (1 votos) 
6,25% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à 
inclusão de portadores de necessidades especiais: 

1. Muito satisfatório (8 votos) 
50,00% 

2. Satisfatório (7 votos) 
43,75% 

3. Muito insatisfatório (1 votos) 
6,25% 

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

5. Regular (0 votos) 
0,00% 

6. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 
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Perguntas da Enquete 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (28 votos) 
90,32% 

2. Não (3 votos) 
9,68% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade 
de Pouso Alegre por meio de doações dos alunos e recursos da própria 
Instituição? 

1. Muito satisfatório (23 votos) 
74,19% 

2. Satisfatório (6 votos) 
19,35% 

3. Regular (1 votos) 
3,23% 

4. Muito insatisfatório (1 votos) 
3,23% 

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

6. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização 
de projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplos: 
Projeto Lencinho com Carinho, Campanha Natal Solidário em parceria 
com os correios, etc), você avalia como: 



1. Muito satisfatório (24 votos) 
77,42% 

2. Satisfatório (7 votos) 
22,58% 

3. Regular (0 votos) 
0,00% 

4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais 
locais, regionais e nacionais (exemplos: Dia Internacional da Mulher, 
Dia Mundial da Água, Dia da Constituição, Dia das Mães, etc) 

1. Muito satisfatório (24 votos) 
77,42% 

2. Satisfatório (7 votos) 
22,58% 

3. Regular (0 votos) 
0,00% 

4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e 
possibilidades de carreiras que a profissão oferece, bem como a 
importância da escolha profissional para os jovens, a FDSM realiza 
durante todo o ano palestras e lives virtuais com a participação de 
diversas escolas de Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação 
sobre esta ação? 

1. Muito satisfatório (22 votos) 
70,97% 

2. Satisfatório (9 votos) 
29,03% 

3. Regular (0 votos) 
0,00% 



4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

Qual sua avaliação sobre o projeto de inserção social desenvolvido 
pelos alunos do mestrado? 

1. Muito satisfatório (19 votos) 
61,29% 

2. Satisfatório (7 votos) 
22,58% 

3. Não sei responder (4 votos) 
12,90% 

4. Regular (1 votos) 
3,23% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Você acha que a FDSM tem formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (31 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm 
influenciado a qualidade de vida da população local em relação à 
diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística 
e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (24 votos) 
77,42% 

2. Não sei responder (7 votos) 
22,58% 

3. Não alterou (0 votos) 
0,00% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida 
da população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 



1. Melhorou (24 votos) 
77,42% 

2. Não sei responder (7 votos) 
22,58% 

3. Não alterou (0 votos) 
0,00% 

E quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (25 votos) 
80,65% 

2. Não sei responder (6 votos) 
19,35% 

3. Não alterou (0 votos) 
0,00% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à 
inclusão de portadores de necessidades especiais: 

1. Muito satisfatório (20 votos) 
64,52% 

2. Satisfatório (9 votos) 
29,03% 

3. Regular (1 votos) 
3,23% 

4. Não sei responder (1 votos) 
3,23% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

6. Muito insatisfatório (0 votos) 
0,00% 
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Perguntas da Enquete 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (22 votos) 
84,62% 

2. Não (4 votos) 
15,38% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade 
de Pouso Alegre por meio de doações dos alunos e recursos da própria 
Instituição? 

1. Muito satisfatório (17 votos) 
65,38% 

2. Satisfatório (6 votos) 
23,08% 

3. Não sei responder (3 votos) 
11,54% 

4. Regular (0 votos) 
0,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização 
de projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplos: 
Projeto Lencinho com Carinho, Campanha Natal Solidário em parceria 
com os correios, etc), você avalia como: 



1. Muito satisfatório (16 votos) 
61,54% 

2. Satisfatório (8 votos) 
30,77% 

3. Regular (1 votos) 
3,85% 

4. Não sei responder (1 votos) 
3,85% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais 
locais, regionais e nacionais (exemplos: Dia Internacional da Mulher, 
Dia Mundial da Água, Dia da Constituição, Dia das Mães, etc) 

1. Muito satisfatório (16 votos) 
61,54% 

2. Satisfatório (8 votos) 
30,77% 

3. Insatisfatório (1 votos) 
3,85% 

4. Não sei responder (1 votos) 
3,85% 

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

6. Regular (0 votos) 
0,00% 

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e 
possibilidades de carreiras que a profissão oferece, bem como a 
importância da escolha profissional para os jovens, a FDSM realiza 
durante todo o ano palestras e lives virtuais com a participação de 
diversas escolas de Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação 
sobre esta ação? 

1. Muito satisfatório (16 votos) 
61,54% 

2. Satisfatório (7 votos) 
26,92% 

3. Não sei responder (2 votos) 
7,69% 



4. Insatisfatório (1 votos) 
3,85% 

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

6. Regular (0 votos) 
0,00% 

Qual sua avaliação sobre o projeto de inserção social desenvolvido 
pelos alunos do mestrado? 

1. Muito satisfatório (16 votos) 
61,54% 

2. Satisfatório (8 votos) 
30,77% 

3. Não sei responder (2 votos) 
7,69% 

4. Regular (0 votos) 
0,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Você acha que a FDSM tem formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (25 votos) 
96,15% 

2. Não (1 votos) 
3,85% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm 
influenciado a qualidade de vida da população local em relação à 
diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística 
e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (20 votos) 
76,92% 

2. Não sei responder (4 votos) 
15,38% 

3. Não alterou (2 votos) 
7,69% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida 
da população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 



1. Melhorou (20 votos) 
76,92% 

2. Não sei responder (5 votos) 
19,23% 

3. Não alterou (1 votos) 
3,85% 

E quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (21 votos) 
80,77% 

2. Não sei responder (4 votos) 
15,38% 

3. Não alterou (1 votos) 
3,85% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à 
inclusão de portadores de necessidades especiais: 

1. Muito satisfatório (14 votos) 
53,85% 

2. Satisfatório (10 votos) 
38,46% 

3. Regular (1 votos) 
3,85% 

4. Não sei responder (1 votos) 
3,85% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

6. Muito insatisfatório (0 votos) 
0,00% 
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Perguntas da Enquete 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (13 votos) 
92,86% 

2. Não (1 votos) 
7,14% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade 
de Pouso Alegre por meio de doações dos alunos e recursos da própria 
Instituição? 

1. Satisfatório (9 votos) 
64,29% 

2. Muito satisfatório (5 votos) 
35,71% 

3. Regular (0 votos) 
0,00% 

4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização 
de projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplos: 
Projeto Lencinho com Carinho, Campanha Natal Solidário em parceria 
com os correios, etc), você avalia como: 



1. Satisfatório (8 votos) 
57,14% 

2. Muito satisfatório (6 votos) 
42,86% 

3. Regular (0 votos) 
0,00% 

4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais 
locais, regionais e nacionais (exemplos: Dia Internacional da Mulher, 
Dia Mundial da Água, Dia da Constituição, Dia das Mães, etc) 

1. Satisfatório (8 votos) 
57,14% 

2. Muito satisfatório (5 votos) 
35,71% 

3. Regular (1 votos) 
7,14% 

4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e 
possibilidades de carreiras que a profissão oferece, bem como a 
importância da escolha profissional para os jovens, a FDSM realiza 
durante todo o ano palestras e lives virtuais com a participação de 
diversas escolas de Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação 
sobre esta ação? 

1. Satisfatório (7 votos) 
50,00% 

2. Muito satisfatório (6 votos) 
42,86% 

3. Regular (1 votos) 
7,14% 



4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

Qual sua avaliação sobre o projeto de inserção social desenvolvido 
pelos alunos do mestrado? 

1. Muito satisfatório (6 votos) 
42,86% 

2. Satisfatório (5 votos) 
35,71% 

3. Regular (1 votos) 
7,14% 

4. Insatisfatório (1 votos) 
7,14% 

5. Não sei responder (1 votos) 
7,14% 

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

Você acha que a FDSM tem formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (14 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm 
influenciado a qualidade de vida da população local em relação à 
diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística 
e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (11 votos) 
78,57% 

2. Não alterou (2 votos) 
14,29% 

3. Não sei responder (1 votos) 
7,14% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida 
da população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 



1. Melhorou (10 votos) 
71,43% 

2. Não alterou (2 votos) 
14,29% 

3. Não sei responder (2 votos) 
14,29% 

E quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (12 votos) 
85,71% 

2. Não alterou (1 votos) 
7,14% 

3. Não sei responder (1 votos) 
7,14% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à 
inclusão de portadores de necessidades especiais: 

1. Satisfatório (7 votos) 
50,00% 

2. Muito satisfatório (6 votos) 
42,86% 

3. Regular (1 votos) 
7,14% 

4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (3 votos) 
60,00% 

2. Não (2 votos) 
40,00% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade 
de Pouso Alegre por meio de doações dos alunos e recursos da própria 
Instituição? 

1. Muito satisfatório (2 votos) 
40,00% 

2. Satisfatório (1 votos) 
20,00% 

3. Regular (1 votos) 
20,00% 

4. Não sei responder (1 votos) 
20,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização 
de projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplos: 
Projeto Lencinho com Carinho, Campanha Natal Solidário em parceria 
com os correios, etc), você avalia como: 



1. Muito satisfatório (2 votos) 
40,00% 

2. Satisfatório (1 votos) 
20,00% 

3. Regular (1 votos) 
20,00% 

4. Não sei responder (1 votos) 
20,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais 
locais, regionais e nacionais (exemplos: Dia Internacional da Mulher, 
Dia Mundial da Água, Dia da Constituição, Dia das Mães, etc) 

1. Muito satisfatório (2 votos) 
40,00% 

2. Satisfatório (1 votos) 
20,00% 

3. Regular (1 votos) 
20,00% 

4. Não sei responder (1 votos) 
20,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e 
possibilidades de carreiras que a profissão oferece, bem como a 
importância da escolha profissional para os jovens, a FDSM realiza 
durante todo o ano palestras e lives virtuais com a participação de 
diversas escolas de Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação 
sobre esta ação? 

1. Muito satisfatório (2 votos) 
40,00% 

2. Satisfatório (1 votos) 
20,00% 

3. Regular (1 votos) 
20,00% 



4. Não sei responder (1 votos) 
20,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Qual sua avaliação sobre o projeto de inserção social desenvolvido 
pelos alunos do mestrado? 

1. Muito satisfatório (2 votos) 
40,00% 

2. Satisfatório (1 votos) 
20,00% 

3. Regular (1 votos) 
20,00% 

4. Não sei responder (1 votos) 
20,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Você acha que a FDSM tem formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (4 votos) 
80,00% 

2. Não (1 votos) 
20,00% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm 
influenciado a qualidade de vida da população local em relação à 
diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística 
e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (3 votos) 
60,00% 

2. Não alterou (2 votos) 
40,00% 

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

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida 
da população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 



1. Melhorou (4 votos) 
80,00% 

2. Não alterou (1 votos) 
20,00% 

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

E quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (4 votos) 
80,00% 

2. Não alterou (1 votos) 
20,00% 

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

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à 
inclusão de portadores de necessidades especiais: 

1. Muito satisfatório (2 votos) 
40,00% 

2. Satisfatório (2 votos) 
40,00% 

3. Não sei responder (1 votos) 
20,00% 

4. Regular (0 votos) 
0,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

6. Muito insatisfatório (0 votos) 
0,00% 
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Perguntas da Enquete 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (20 votos) 
83,33% 

2. Não (4 votos) 
16,67% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade 
de Pouso Alegre por meio de doações dos alunos e recursos da própria 
Instituição? 

1. Muito satisfatório (15 votos) 
62,50% 

2. Satisfatório (7 votos) 
29,17% 

3. Regular (1 votos) 
4,17% 

4. Não sei responder (1 votos) 
4,17% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização 
de projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplos: 
Projeto Lencinho com Carinho, Campanha Natal Solidário em parceria 
com os correios, etc), você avalia como: 



1. Muito satisfatório (15 votos) 
62,50% 

2. Satisfatório (7 votos) 
29,17% 

3. Regular (1 votos) 
4,17% 

4. Não sei responder (1 votos) 
4,17% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais 
locais, regionais e nacionais (exemplos: Dia Internacional da Mulher, 
Dia Mundial da Água, Dia da Constituição, Dia das Mães, etc) 

1. Muito satisfatório (14 votos) 
58,33% 

2. Satisfatório (9 votos) 
37,50% 

3. Regular (1 votos) 
4,17% 

4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e 
possibilidades de carreiras que a profissão oferece, bem como a 
importância da escolha profissional para os jovens, a FDSM realiza 
durante todo o ano palestras e lives virtuais com a participação de 
diversas escolas de Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação 
sobre esta ação? 

1. Muito satisfatório (15 votos) 
62,50% 

2. Satisfatório (7 votos) 
29,17% 

3. Regular (2 votos) 
8,33% 



4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

Qual sua avaliação sobre o projeto de inserção social desenvolvido 
pelos alunos do mestrado? 

1. Muito satisfatório (12 votos) 
50,00% 

2. Satisfatório (7 votos) 
29,17% 

3. Não sei responder (3 votos) 
12,50% 

4. Regular (2 votos) 
8,33% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Você acha que a FDSM tem formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (23 votos) 
95,83% 

2. Não (1 votos) 
4,17% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm 
influenciado a qualidade de vida da população local em relação à 
diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística 
e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (16 votos) 
66,67% 

2. Não alterou (4 votos) 
16,67% 

3. Não sei responder (4 votos) 
16,67% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida 
da população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 



1. Melhorou (17 votos) 
70,83% 

2. Não sei responder (6 votos) 
25,00% 

3. Não alterou (1 votos) 
4,17% 

E quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (18 votos) 
75,00% 

2. Não sei responder (4 votos) 
16,67% 

3. Não alterou (2 votos) 
8,33% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à 
inclusão de portadores de necessidades especiais: 

1. Muito satisfatório (14 votos) 
58,33% 

2. Satisfatório (6 votos) 
25,00% 

3. Não sei responder (4 votos) 
16,67% 

4. Regular (0 votos) 
0,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

6. Muito insatisfatório (0 votos) 
0,00% 
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Perguntas da Enquete 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (23 votos) 
92,00% 

2. Não (2 votos) 
8,00% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade 
de Pouso Alegre por meio de doações dos alunos e recursos da própria 
Instituição? 

1. Muito satisfatório (11 votos) 
44,00% 

2. Satisfatório (9 votos) 
36,00% 

3. Regular (5 votos) 
20,00% 

4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização 
de projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplos: 
Projeto Lencinho com Carinho, Campanha Natal Solidário em parceria 
com os correios, etc), você avalia como: 



1. Muito satisfatório (13 votos) 
52,00% 

2. Satisfatório (9 votos) 
36,00% 

3. Regular (3 votos) 
12,00% 

4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais 
locais, regionais e nacionais (exemplos: Dia Internacional da Mulher, 
Dia Mundial da Água, Dia da Constituição, Dia das Mães, etc) 

1. Muito satisfatório (13 votos) 
52,00% 

2. Satisfatório (10 votos) 
40,00% 

3. Regular (2 votos) 
8,00% 

4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e 
possibilidades de carreiras que a profissão oferece, bem como a 
importância da escolha profissional para os jovens, a FDSM realiza 
durante todo o ano palestras e lives virtuais com a participação de 
diversas escolas de Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação 
sobre esta ação? 

1. Muito satisfatório (13 votos) 
52,00% 

2. Satisfatório (9 votos) 
36,00% 

3. Regular (3 votos) 
12,00% 



4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

Qual sua avaliação sobre o projeto de inserção social desenvolvido 
pelos alunos do mestrado? 

1. Muito satisfatório (11 votos) 
44,00% 

2. Satisfatório (9 votos) 
36,00% 

3. Regular (3 votos) 
12,00% 

4. Não sei responder (2 votos) 
8,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Você acha que a FDSM tem formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (25 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm 
influenciado a qualidade de vida da população local em relação à 
diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística 
e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (17 votos) 
68,00% 

2. Não sei responder (6 votos) 
24,00% 

3. Não alterou (2 votos) 
8,00% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida 
da população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 



1. Melhorou (17 votos) 
68,00% 

2. Não sei responder (6 votos) 
24,00% 

3. Não alterou (2 votos) 
8,00% 

E quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (17 votos) 
68,00% 

2. Não sei responder (5 votos) 
20,00% 

3. Não alterou (3 votos) 
12,00% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à 
inclusão de portadores de necessidades especiais: 

1. Muito satisfatório (13 votos) 
52,00% 

2. Satisfatório (9 votos) 
36,00% 

3. Regular (3 votos) 
12,00% 

4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (27 votos) 
90,00% 

2. Não (3 votos) 
10,00% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade 
de Pouso Alegre por meio de doações dos alunos e recursos da própria 
Instituição? 

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

2. Satisfatório (7 votos) 
23,33% 

3. Regular (2 votos) 
6,67% 

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

5. Muito insatisfatório (1 votos) 
3,33% 

6. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização 
de projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplos: 
Projeto Lencinho com Carinho, Campanha Natal Solidário em parceria 
com os correios, etc), você avalia como: 



1. Muito satisfatório (19 votos) 
63,33% 

2. Satisfatório (7 votos) 
23,33% 

3. Regular (2 votos) 
6,67% 

4. Muito insatisfatório (1 votos) 
3,33% 

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

6. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais 
locais, regionais e nacionais (exemplos: Dia Internacional da Mulher, 
Dia Mundial da Água, Dia da Constituição, Dia das Mães, etc) 

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

2. Satisfatório (8 votos) 
26,67% 

3. Regular (2 votos) 
6,67% 

4. Muito insatisfatório (1 votos) 
3,33% 

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

6. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e 
possibilidades de carreiras que a profissão oferece, bem como a 
importância da escolha profissional para os jovens, a FDSM realiza 
durante todo o ano palestras e lives virtuais com a participação de 
diversas escolas de Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação 
sobre esta ação? 

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

2. Satisfatório (8 votos) 
26,67% 

3. Regular (2 votos) 
6,67% 



4. Muito insatisfatório (1 votos) 
3,33% 

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

6. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

Qual sua avaliação sobre o projeto de inserção social desenvolvido 
pelos alunos do mestrado? 

1. Muito satisfatório (17 votos) 
56,67% 

2. Satisfatório (7 votos) 
23,33% 

3. Não sei responder (4 votos) 
13,33% 

4. Muito insatisfatório (1 votos) 
3,33% 

5. Regular (1 votos) 
3,33% 

6. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

Você acha que a FDSM tem formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (29 votos) 
96,67% 

2. Não (1 votos) 
3,33% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm 
influenciado a qualidade de vida da população local em relação à 
diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística 
e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (23 votos) 
76,67% 

2. Não sei responder (7 votos) 
23,33% 

3. Não alterou (0 votos) 
0,00% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida 
da população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 



1. Melhorou (22 votos) 
73,33% 

2. Não sei responder (7 votos) 
23,33% 

3. Não alterou (1 votos) 
3,33% 

E quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (24 votos) 
80,00% 

2. Não sei responder (6 votos) 
20,00% 

3. Não alterou (0 votos) 
0,00% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à 
inclusão de portadores de necessidades especiais: 

1. Muito satisfatório (19 votos) 
63,33% 

2. Satisfatório (6 votos) 
20,00% 

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

4. Regular (2 votos) 
6,67% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código: 3890 

Título da Enquete: 
Avaliação Institucional Eixo 2 - Desenvolvimento 

institucional 2021 - alunos do Mestrado 

Data de Publicação: 01/10/2021 

Data de Expiração: 31/10/2021 

Respostas/Participantes: 7 / 48 

Perguntas da Enquete 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (6 votos) 
85,71% 

2. Não (1 votos) 
14,29% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade 
de Pouso Alegre por meio de doações dos alunos e recursos da própria 
Instituição? 

1. Muito satisfatório (4 votos) 
57,14% 

2. Satisfatório (2 votos) 
28,57% 

3. Não sei responder (1 votos) 
14,29% 

4. Regular (0 votos) 
0,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização 
de projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplos: 
Projeto Lencinho com Carinho, Campanha Natal Solidário em parceria 
com os correios, etc), você avalia como: 

1. Muito satisfatório (4 votos) 
57,14% 



2. Satisfatório (2 votos) 
28,57% 

3. Não sei responder (1 votos) 
14,29% 

4. Regular (0 votos) 
0,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais 
locais, regionais e nacionais (exemplos: Dia Internacional da Mulher, 
Dia Mundial da Água, Dia da Constituição, Dia das Mães, etc) 

1. Muito satisfatório (5 votos) 
71,43% 

2. Satisfatório (2 votos) 
28,57% 

3. Regular (0 votos) 
0,00% 

4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e 
possibilidades de carreiras que a profissão oferece, bem como a 
importância da escolha profissional para os jovens, a FDSM realiza 
durante todo o ano palestras e lives virtuais com a participação de 
diversas escolas de Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação 
sobre esta ação? 

1. Muito satisfatório (5 votos) 
71,43% 

2. Satisfatório (1 votos) 
14,29% 

3. Não sei responder (1 votos) 
14,29% 

4. Regular (0 votos) 
0,00% 



5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Qual sua avaliação sobre o projeto de inserção social desenvolvido 
pelos alunos do mestrado? 

1. Muito satisfatório (4 votos) 
57,14% 

2. Satisfatório (2 votos) 
28,57% 

3. Não sei responder (1 votos) 
14,29% 

4. Regular (0 votos) 
0,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Você acha que a FDSM tem formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (7 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm 
influenciado a qualidade de vida da população local em relação à 
diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística 
e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (5 votos) 
71,43% 

2. Não sei responder (2 votos) 
28,57% 

3. Não alterou (0 votos) 
0,00% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida 
da população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 

1. Melhorou (5 votos) 
71,43% 



2. Não sei responder (2 votos) 
28,57% 

3. Não alterou (0 votos) 
0,00% 

E quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (5 votos) 
71,43% 

2. Não sei responder (2 votos) 
28,57% 

3. Não alterou (0 votos) 
0,00% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à 
inclusão de portadores de necessidades especiais: 

1. Muito satisfatório (4 votos) 
57,14% 

2. Satisfatório (2 votos) 
28,57% 

3. Não sei responder (1 votos) 
14,29% 

4. Regular (0 votos) 
0,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código: 3892 

Título da Enquete: 
Avaliação Institucional Eixo 2 - Desenvolvimento 

Institucional 2021 - docentes Formulário 1 

Data de Publicação: 01/10/2021 

Data de Expiração: 31/10/2021 

Respostas/Participantes: 27 / 35 

Perguntas da Enquete 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (27 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade 
de Pouso Alegre por meio de doações dos alunos e recursos da própria 
Instituição? 

1. Muito satisfatório (20 votos) 
74,07% 

2. Regular (4 votos) 
14,81% 

3. Satisfatório (3 votos) 
11,11% 

4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização 
de projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplos: 
Projeto Lencinho com Carinho, Campanha Natal Solidário em parceria 
com os correios, etc), você avalia como: 

1. Muito satisfatório (18 votos) 
66,67% 



2. Satisfatório (7 votos) 
25,93% 

3. Regular (1 votos) 
3,70% 

4. Não sei responder (1 votos) 
3,70% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais 
locais, regionais e nacionais (exemplos: Dia Internacional da Mulher, 
Dia Mundial da Água, Dia da Constituição, Dia das Mães, etc) 

1. Muito satisfatório (18 votos) 
66,67% 

2. Satisfatório (7 votos) 
25,93% 

3. Regular (2 votos) 
7,41% 

4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e 
possibilidades de carreiras que a profissão oferece, bem como a 
importância da escolha profissional para os jovens, a FDSM realiza 
durante todo o ano palestras e lives virtuais com a participação de 
diversas escolas de Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação 
sobre esta ação? 

1. Muito satisfatório (17 votos) 
62,96% 

2. Satisfatório (8 votos) 
29,63% 

3. Regular (1 votos) 
3,70% 

4. Não sei responder (1 votos) 
3,70% 



5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Qual sua avaliação sobre o projeto de inserção social desenvolvido 
pelos alunos do mestrado? 

1. Muito satisfatório (15 votos) 
55,56% 

2. Satisfatório (8 votos) 
29,63% 

3. Regular (2 votos) 
7,41% 

4. Não sei responder (2 votos) 
7,41% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Você acha que a FDSM tem formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (27 votos) 
100,00% 

2. Não (0 votos) 
0,00% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm 
influenciado a qualidade de vida da população local em relação à 
diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística 
e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (21 votos) 
77,78% 

2. Não sei responder (5 votos) 
18,52% 

3. Não alterou (1 votos) 
3,70% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida 
da população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 

1. Melhorou (21 votos) 
77,78% 



2. Não sei responder (5 votos) 
18,52% 

3. Não alterou (1 votos) 
3,70% 

E quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (23 votos) 
85,19% 

2. Não sei responder (3 votos) 
11,11% 

3. Não alterou (1 votos) 
3,70% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à 
inclusão de portadores de necessidades especiais: 

1. Muito satisfatório (20 votos) 
74,07% 

2. Satisfatório (6 votos) 
22,22% 

3. Regular (1 votos) 
3,70% 

4. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código: 3894 

Título da Enquete: 
Avaliação Institucional Eixo 2 - Desenvolvimento 

Institucional 2021 - colaboradores técnico-

administrativos Formulário 1 

Data de Publicação: 01/10/2021 

Data de Expiração: 31/10/2021 

Respostas/Participantes: 50 / 73 

Perguntas da Enquete 

Você conhece as atividades de responsabilidade social da FDSM? 

1. Sim (48 votos) 
96,00% 

2. Não (2 votos) 
4,00% 

Qual sua avaliação sobre o apoio da FDSM às instituições de caridade 
de Pouso Alegre por meio de doações dos alunos e recursos da própria 
Instituição? 

1. Muito satisfatório (26 votos) 
52,00% 

2. Satisfatório (20 votos) 
40,00% 

3. Regular (2 votos) 
4,00% 

4. Não sei responder (2 votos) 
4,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Quanto ao apoio da FDSM para as instituições locais para a realização 
de projetos culturais, artísticos e sociais para a comunidade (exemplos: 
Projeto Lencinho com Carinho, Campanha Natal Solidário em parceria 
com os correios, etc), você avalia como: 



1. Muito satisfatório (32 votos) 
64,00% 

2. Satisfatório (14 votos) 
28,00% 

3. Não sei responder (3 votos) 
6,00% 

4. Regular (1 votos) 
2,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Qual sua avaliação sobre a divulgação da FDSM de campanhas sociais 
locais, regionais e nacionais (exemplos: Dia Internacional da Mulher, 
Dia Mundial da Água, Dia da Constituição, Dia das Mães, etc) 

1. Muito satisfatório (31 votos) 
62,00% 

2. Satisfatório (16 votos) 
32,00% 

3. Regular (2 votos) 
4,00% 

4. Não sei responder (1 votos) 
2,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Para falar sobre o Direito englobando o mercado de trabalho e 
possibilidades de carreiras que a profissão oferece, bem como a 
importância da escolha profissional para os jovens, a FDSM realiza 
durante todo o ano palestras e lives virtuais com a participação de 
diversas escolas de Pouso Alegre e região. Qual é a sua avaliação 
sobre esta ação? 

1. Muito satisfatório (31 votos) 
62,00% 

2. Satisfatório (13 votos) 
26,00% 

3. Não sei responder (5 votos) 
10,00% 



4. Regular (1 votos) 
2,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Qual sua avaliação sobre o projeto de inserção social desenvolvido 
pelos alunos do mestrado? 

1. Satisfatório (20 votos) 
40,00% 

2. Muito satisfatório (17 votos) 
34,00% 

3. Não sei responder (12 votos) 
24,00% 

4. Regular (1 votos) 
2,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

Você acha que a FDSM tem formado cidadãos engajados na missão de 
transformar a realidade através do direito como instrumento de 
transformação social? 

1. Sim (48 votos) 
96,00% 

2. Não (2 votos) 
4,00% 

Com base em sua vivência, avalie como as ações da FDSM têm 
influenciado a qualidade de vida da população local em relação à 
diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística 
e ao patrimônio cultural 

1. Melhorou (38 votos) 
76,00% 

2. Não sei responder (9 votos) 
18,00% 

3. Não alterou (3 votos) 
6,00% 

Opine como as ações da FDSM têm influenciado a qualidade de vida 
da população local em relação ao desenvolvimento econômico e social: 



1. Melhorou (38 votos) 
76,00% 

2. Não sei responder (9 votos) 
18,00% 

3. Não alterou (3 votos) 
6,00% 

E quanto à promoção da cidadania e inclusão social? 

1. Melhorou (34 votos) 
68,00% 

2. Não sei responder (12 votos) 
24,00% 

3. Não alterou (4 votos) 
8,00% 

Na sua percepção, como é a contribuição da FDSM em relação à 
inclusão de portadores de necessidades especiais: 

1. Muito satisfatório (32 votos) 
64,00% 

2. Satisfatório (15 votos) 
30,00% 

3. Não sei responder (2 votos) 
4,00% 

4. Regular (1 votos) 
2,00% 

5. Insatisfatório (0 votos) 
0,00% 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: as respostas de texto não são publicáveis. 


