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RESULTADO DA PESQUISA NÚCLEOS GERAIS 



Você sabia que a faculdade tem o NEX (Núcleo de Extensão), responsável pelas 

atividades de extensão acadêmica da faculdade? 

Alternativa Percentual 

Não 69.23 
Sim 30.77 

Marque as ações de extensão que você conhece ou já participou: Marque uma 

ou mais opções. 

Alternativa Percentual 

Fóruns, simpósios e congressos 7.89 
Jornada Acadêmica 31.58 
Nunca participei de nenhuma ação de 
extensão 

7.89 

Outros 5.26 
Palestras, cursos e oficinas 26.32 
Programa Institucional de Bolsas de 
Extensão 

5.26 

Visitas Técnicas 15.79 

Qual o seu grau de satisfação com este setor, quanto ao atendimento dos 

profissionais? 

Alternativa Percentual 

Indiferente 23.08 
Insatisfeito 7.69 
Não sei responder 7.69 
Satisfeito 61.54 

Qual o seu grau de satisfação com este setor, quanto à qualidade do serviço 

prestado? 

Alternativa Percentual 

Indiferente 33.33 
Não sei responder 8.33 
Satisfeito 58.33 

Você sabia que a faculdade tem o NEX (Núcleo de Extensão), responsável pelas atividades 

de extensão acadêmica da faculdade? 



 

  



Marque as ações de extensão que você conhece ou já participou: Marque uma ou mais 

opções. 

 

  



Qual o seu grau de satisfação com este setor, quanto ao atendimento dos profissionais? 

 

  



Qual o seu grau de satisfação com este setor, quanto à qualidade do serviço prestado? 

 



Você sabia que a Faculdade tem um Núcleo de Orientação 

Psicopedagógica(NOP), responsável pela mediação de demandas nas relações 

entre alunos,professores e coordenadores? 

Alternativa Percentual 

Não 61.54 
Sim 38.46 

Marque os serviços do NOP que você conhece ou já usou: Marque uma ou mais 

opções. 

Alternativa Percentual 

Acolhimento individual do estudante, 
tanto psicológico quanto pedagógico 

6.67 

Acolhimento individual do professor, 
tanto psicológico quanto pedagógico 

13.33 

Não sei responder 66.67 
Suporte psicológico ao aluno para a 
apresentação de TCC 

13.33 

Qual o seu grau de satisfação com este setor, quanto ao atendimento dos 

profissionais? 

Alternativa Percentual 

Indiferente 18.75 
Insatisfeito 6.25 
Não sei responder 43.75 
Satisfeito 31.25 

Qual o seu grau de satisfação com este setor, quando à qualidade do serviço 

prestado? 

Alternativa Percentual 

Indiferente 20.0 
Insatisfeito 6.67 
Não sei responder 40.0 
Satisfeito 33.33 

Você sabia que a Faculdade tem um Núcleo de Orientação Psicopedagógica(NOP), 

responsável pela mediação de demandas nas relações entre alunos,professores e 

coordenadores? 



 

  



Marque os serviços do NOP que você conhece ou já usou: Marque uma ou mais opções. 

 

  



Qual o seu grau de satisfação com este setor, quanto ao atendimento dos profissionais? 

 

  



Qual o seu grau de satisfação com este setor, quando à qualidade do serviço prestado? 

 



Você sabia que a faculdade tem um núcleo responsável pelas atividades de 

pesquisa? 

Alternativa Percentual 

Não 85.71 
Sim 14.29 

Qual(is) ação(ões) e programa(s) na área de pesquisa a faculdade desenvolve? 

Marque uma ou mais opções. 

Alternativa Percentual 

Mostra de Iniciação Científica 11.11 
Não sei responder 38.89 
Orientação de TCC - Trabalho de 
Conclusão de curso 

38.89 

Programa de Iniciação Científica 11.11 

Qual o seu grau de satisfação com este setor, quanto ao atendimento dos 

profissionais? 

Alternativa Percentual 

Indiferente 14.29 
Insatisfeito 7.14 
Não sei responder 14.29 
Satisfeito 64.29 

Qual o seu grau de satisfação com este setor, quanto à qualidade do serviço 

prestado? 

Alternativa Percentual 

Indiferente 30.77 
Não sei responder 15.38 
Satisfeito 53.85 

Você sabia que a faculdade tem um núcleo responsável pelas atividades de pesquisa? 



 

  



Qual(is) ação(ões) e programa(s) na área de pesquisa a faculdade desenvolve? Marque uma 

ou mais opções. 

 

  



Qual o seu grau de satisfação com este setor, quanto ao atendimento dos profissionais? 

 

  



Qual o seu grau de satisfação com este setor, quanto à qualidade do serviço prestado? 

 



Você já utilizou o serviço de Ouvidoria da Faculdade? 

Alternativa Percentual 

Não 88.24 
Sim 11.76 

Se utilizou, teve retorno para as suas questões? 

Alternativa Percentual 
Nunca utilizei ouvidoria 88.24 
Sim 11.76 

Você já utilizou o serviço de Ouvidoria da Faculdade? 

 

  



Se utilizou, teve retorno para as suas questões? 

 



Quais ferramentas da plataforma Google você sabe usar? Marque uma ou mais 

opções 

Alternativa Percentual 

ClassRoom 21.37 
Google Doc 7.69 
Google Drive 13.68 
Google Formulário 16.24 
Google Planilha 8.55 
Google Site 5.98 
Meet 21.37 
Outros 5.13 

Você está gostando de usar o Classroom? 

Alternativa Percentual 

Não 4.0 
Sim 96.0 

Se você não estiver gostando de usar o Classroom, marque um ou mais motivos 

para isso: 

Alternativa Percentual 

Estou gostando de usar o Classroom 78.26 
Excesso de material postado pelo 
professor 

4.35 

Muitas atividades para fazer 8.7 
Organização do professor é confusa 8.7 

O material postado no Classroom tem ajudado você? (aulas 

gravadas,formulários e materiais postados para consulta). 

Alternativa Percentual 

Não 4.17 
Sim 95.83 

Caso você ache que o material postado no Classroom não está te ajudando, 

marque um ou mais motivos para isso: 

Alternativa Percentual 

Nunca tive interesse em acessar as aulas 
gravadas, vídeos ou materiais postados 
peloprofessor 

4.35 

Não compreendo os materiais postados 
ou como utilizá-los 

4.35 

Não consigo acessar as aulas gravadas, 
vídeos ou materiais postados pelo 
professor 

8.7 

O material postado no Classroom está 
me ajudando 

65.22 



Preferia receber os conteúdos de forma 
presencial 

8.7 

Preferia receber os conteúdos por e-
mail ou whatsapp 

8.7 

Quais ferramentas da plataforma Google você sabe usar? Marque uma ou mais opções 

 

  



Você está gostando de usar o Classroom? 

 

  



Se você não estiver gostando de usar o Classroom, marque um ou mais motivos para isso: 

 

  



O material postado no Classroom tem ajudado você? (aulas gravadas,formulários e 

materiais postados para consulta). 

 

  



Caso você ache que o material postado no Classroom não está te ajudando, marque um ou 

mais motivos para isso: 

 



Você sabia que a Faculdade tem uma política de acompanhamento de 

egressos(ex. alunos)? 

Alternativa Percentual 

Não 84.62 
Sim 15.38 

Você conhece as ações de acompanhamento de egressos? 

Alternativa Percentual 
Não 92.31 
Sim 7.69 

Você sabia que a Faculdade tem uma política de acompanhamento de egressos(ex. alunos)? 

 

  



Você conhece as ações de acompanhamento de egressos? 

 



As informações disponibilizadas nos canais de comunicação da Faculdade 

(site,redes sociais, whatsapp) são claras e objetivas? 

Alternativa Percentual 

Não 5.56 
Sim 77.78 
Às vezes 16.67 

Os eventos e palestras da faculdade são bem divulgados? 

Alternativa Percentual 

Não 7.69 
Sim 76.92 
Às vezes 15.38 

Como você normalmente fica sabendo sobre os eventos e palestras da 

Faculdade? Marque uma ou mais opções. 

Alternativa Percentual 

Colegas 9.68 
Coordenador de curso 22.58 
Professores 20.97 
Redes Sociais 12.9 
Representante da turma 3.23 
Site 8.06 
WhatsApp 22.58 

As vagas de monitoria são devidamente divulgadas nos canais de comunicação 

da Faculdade 

Alternativa Percentual 
Sim 92.31 
Às vezes 7.69 

Como você normalmente fica sabendo sobre as vagas de monitoria? Marque 

uma ou mais opções. 

Alternativa Percentual 
Colegas 6.52 
Coordenador de curso 30.43 
Mídias Sociais 4.35 
Professores 19.57 
Representante da turma 4.35 
Site 4.35 
WhatsApp 30.43 

As informações disponibilizadas nos canais de comunicação da Faculdade (site,redes 

sociais, whatsapp) são claras e objetivas? 



 

  



Os eventos e palestras da faculdade são bem divulgados? 

 

  



Como você normalmente fica sabendo sobre os eventos e palestras da Faculdade? Marque 

uma ou mais opções. 

 

  



As vagas de monitoria são devidamente divulgadas nos canais de comunicação da Faculdade 

 

  



Como você normalmente fica sabendo sobre as vagas de monitoria? Marque uma ou mais 

opções. 

 



Você já tomou as duas doses da vacina? 

Alternativa Percentual 

Não 4.17 
Sim 95.83 

Você tem algum receio de voltar para as aulas presencias no próximo semestre? 

Alternativa Percentual 
Não 54.17 
Sim 45.83 

Mesmo com o retorno das aulas presenciais, qual a frequência de aulas remotas 

você gostaria que fosse mantida no próximo semestre? Marcar apenas uma 

opção. 

Alternativa Percentual 
1 dia por semana de aula remota 4.17 
2 dias por semana de aulas remotas 8.33 
3 dias por semana de aulas remotas 12.5 
4 dias por semana de aulas remotas 33.33 
Nenhum dia de aula remota 41.67 

Você já tomou as duas doses da vacina? 

 



  



Você tem algum receio de voltar para as aulas presencias no próximo semestre? 

 

  



Mesmo com o retorno das aulas presenciais, qual a frequência de aulas remotas você 

gostaria que fosse mantida no próximo semestre? Marcar apenas uma opção. 

 



Qual seu grau de satisfação quanto ao tempo que você esperou para o 

atendimento nessa Central? 

Alternativa Percentual 

Insatisfeito 12.5 
Não se Aplica 25.0 
Não sei responder 18.75 
Satisfeito 43.75 

Qual seu grau de satisfação quanto à educação dos profissionais desta Central? 

Alternativa Percentual 
Indiferente 5.88 
Insatisfeito 5.88 
Não se Aplica 23.53 
Não sei responder 5.88 
Satisfeito 58.82 

Qual seu grau de satisfação quanto à qualidade das informações prestadas 

pelos profissionais desta Central? 

Alternativa Percentual 

Indiferente 5.88 
Insatisfeito 5.88 
Não se Aplica 23.53 
Não sei responder 5.88 
Satisfeito 58.82 

Qual seu grau de satisfação quanto à resolução de suas questões e problemas 

pelos profissionais desta Central? 

Alternativa Percentual 

Indiferente 5.88 
Insatisfeito 5.88 
Não se Aplica 23.53 
Não sei responder 11.76 
Satisfeito 52.94 

Qual seu grau de satisfação geral quanto ao atendimento prestado pelos 

profissionais desta Central? 

Alternativa Percentual 

Indiferente 6.25 
Insatisfeito 6.25 
Não se Aplica 25.0 
Não sei responder 6.25 
Satisfeito 56.25 

Qual seu grau de satisfação quanto ao tempo que você esperou para o atendimento nessa 

Central? 



 

  



Qual seu grau de satisfação quanto à educação dos profissionais desta Central? 

 

  



Qual seu grau de satisfação quanto à qualidade das informações prestadas pelos 

profissionais desta Central? 

 

  



Qual seu grau de satisfação quanto à resolução de suas questões e problemas pelos 

profissionais desta Central? 

 

  



Qual seu grau de satisfação geral quanto ao atendimento prestado pelos profissionais desta 

Central? 

 



Qual a frequência com que você acessa o site da faculdade? 

Alternativa Percentual 

1 vez / semana 23.08 
3 vezes / semana 15.38 
Raramente 38.46 
Todo dia 23.08 

Marque qual assunto você tem (ou teve) dificuldade para encontrar as 

informações no site. Marque uma ou mais opções. 

Alternativa Percentual 
Atividades Complementares 4.55 
CPA 4.55 
Calendário Acadêmico 9.09 
Editais / Manuais 9.09 
Estágio 9.09 
Horário de aulas 9.09 
Normas e regulamentos gerais da 
Faculdade 

13.64 

Não tenho dificuldades de encontrar as 
informações no site 

36.36 

Outros 4.55 

Qual o seu grau de satisfação geral com o site da faculdade? 

Alternativa Percentual 

Indiferente 23.08 
Insatisfeito 15.38 
Não sei responder 7.69 
Satisfeito 53.85 

Qual a frequência com que você acessa o site da faculdade? 



 

  



Marque qual assunto você tem (ou teve) dificuldade para encontrar as informações no site. 

Marque uma ou mais opções. 

 

  



Qual o seu grau de satisfação geral com o site da faculdade? 

 



Qual(is) aparelho(s) você normalmente utiliza para assistir às aulas remotas? 

Marque uma ou mais opções 

Alternativa Percentual 

Celular 34.29 
Computador ou notebook 65.71 

Você tem internet(wi-fi) em casa? 

Alternativa Percentual 
Sim 100.0 

Onde você normalmente assiste às aulas remotas?Marque uma ou mais 

opções. 

Alternativa Percentual 

Em Casa 82.14 
No Trabalho 14.29 
Outros 3.57 

Qual(is) metodologia(s) você considera ideal para as aulas remotas? Marque 

uma ou mais opções. 

Alternativa Percentual 

Assistir às aulas gravadas 13.16 
Interação com os professores através de 
grupos de whatsapp durante a semana 

13.16 

Lives com convidados externos 6.58 
Postagem de atividades e materiais no 
Classroom 

18.42 

Ter aulas ao vivo pelo Google Meet 
(como está atualmente) 

28.95 

Uso de quizz durante a aula remota 1.32 
Uso de slides durante as aulas online 14.47 
Uso de vídeos durante as aulas online 
(you tube) 

3.95 

Caso esteja tendo dificuldade para assistir às aulas remotas, marque um ou 

mais motivos para isso: 

Alternativa Percentual 

Formato da aula: Me canso de ficar 
olhando para a tela do computador ou 
celular 

18.42 

Formato da aula: Não consigo me 
concentrar e prestar atenção 

21.05 

Horário: Não chego a tempo em casa e 
perco o início da aula 

5.26 

Internet: O sinal é ruim, toda hora fica 
caindo 

13.16 



Local: Não tenho um local reservado, 
tranquilo e sem barulho para ficar 
durante a aula 

15.79 

Não estou tendo dificuldade para 
assistir às aulas remotas 

26.32 

Qual(is) aparelho(s) você normalmente utiliza para assistir às aulas remotas? Marque uma 

ou mais opções 

 

  



Você tem internet(wi-fi) em casa? 

 

  



Onde você normalmente assiste às aulas remotas?Marque uma ou mais opções. 

 

  



Qual(is) metodologia(s) você considera ideal para as aulas remotas? Marque uma ou mais 

opções. 

 

  



Caso esteja tendo dificuldade para assistir às aulas remotas, marque um ou mais motivos 

para isso: 

 



Como você ficou sabendo desta pesquisa? Marque uma ou mais opções. 

Alternativa Percentual 

Colegas 2.63 
Coordenador de curso 39.47 
Equipe da CPA 2.63 
Grupo de WhatsApp 34.21 
Professores 15.79 
Representante da turma 2.63 
Site 2.63 

Você sabia que a faculdade tem a CPA (Comissão Própria de 

Autoavaliação),responsável pelas pesquisas aplicadas aos alunos, com o 

objetivo de obter informações para promover a melhoria da qualidade do 

ensino? 

Alternativa Percentual 

Não 56.52 
Sim 43.48 

Você sabia que os últimos relatórios da CPA estão disponíveis no site da 

faculdade? 

Alternativa Percentual 

Não 82.61 
Sim 17.39 

Você já acessou algum relatório da CPA no site da faculdade? 

Alternativa Percentual 

Não 82.61 
Sim 17.39 

Como você ficou sabendo desta pesquisa? Marque uma ou mais opções. 



 

  



Você sabia que a faculdade tem a CPA (Comissão Própria de Autoavaliação),responsável 

pelas pesquisas aplicadas aos alunos, com o objetivo de obter informações para promover a 

melhoria da qualidade do ensino? 

 

  



Você sabia que os últimos relatórios da CPA estão disponíveis no site da faculdade? 

 

  



Você já acessou algum relatório da CPA no site da faculdade? 

 



Você conhece a missão da Instituição? 

Alternativa Percentual 

Não 38.89 
Não sei responder 22.22 
Sim 38.89 

Quais benefícios da Instituição você tem? Marque uma ou mais opções. 

Alternativa Percentual 

Desconto na mensalidade 72.22 
Fies 16.67 
Não sei responder 11.11 

A Instituição realiza ações CULTURAIS para a comunidade? 

Alternativa Percentual 

Não sei responder 88.89 
Raramente 5.56 
Às vezes 5.56 

Quais ações SOCIAIS a instituição realiza com a comunidade? Marque uma ou 

mais opções. 

Alternativa Percentual 
Não sei responder 100.0 

Você conhece a missão da Instituição? 

 



  



Quais benefícios da Instituição você tem? Marque uma ou mais opções. 

 

  



A Instituição realiza ações CULTURAIS para a comunidade? 

 

  



Quais ações SOCIAIS a instituição realiza com a comunidade? Marque uma ou mais opções. 

 



Engenharia Mecânica: Respostas em % por Alternativa do questionario 

Professor - Curso 
 

Numa avaliação global, qual a nota você dá para o seu curso? Marque apenas 

uma opção. 

Alternativa Percentual 

10 20.0 
3 10.0 
5 10.0 
6 10.0 
7 20.0 
8 10.0 
9 20.0 

 

Numa avaliação global, você indicaria hoje seu curso para um amigo? 

Alternativa Percentual 
Não 9.09 
Sim 63.64 
Talvez 27.27 

 

Marque uma ou mais razões que hoje fariam você INDICAR seu curso para um 

amigo: Marque uma ou mais opções. 

Alternativa Percentual 
Alta qualidade de ensino dos 
professores 

10.53 

Boas instalações físicas 5.26 
Bom desempenho do coordenador 21.05 
Laboratórios de informática bem 
equipados 

5.26 

Localização de fácil acesso 15.79 
Matriz curricular do curso atualizada 
com as necessidades do mercado de 
trabalho 

5.26 

Respeito com o aluno 21.05 
Valor justo da mensalidade 15.79 

 

Marque uma ou mais razões que hoje fariam você NÃO INDICAR seu curso para 

um amigo: Marque uma ou mais opções. 

Alternativa Percentual 



Baixa qualidade de ensino dos 
professores 

15.38 

Clínicas e/ou hospitais de saúde mal 
equipados 

15.38 

Falta de respeito com o aluno 7.69 
Fraco desempenho do coordenador 7.69 
Instalações físicas inadequadas 15.38 
Laboratórios antiquados de aulas 
práticas 

23.08 

Laboratórios de informática mal 
equipados 

7.69 

Matriz curricular do curso 
desatualizada com as necessidades do 
mercado de trabalho 

7.69 

 

Você faria um curso de pós-graduação na Faculdade? 

Alternativa Percentual 
Não 10.0 
Sim 30.0 
Talvez 60.0 

 

Marque uma ou mais razões que hoje fariam você INDICAR seu curso para um amigo: 

Marque uma ou mais opções. 

 

  



Marque uma ou mais razões que hoje fariam você NÃO INDICAR seu curso para um amigo: 

Marque uma ou mais opções. 

 

  



Numa avaliação global, qual a nota você dá para o seu curso? Marque apenas uma opção. 

 

  



Numa avaliação global, você indicaria hoje seu curso para um amigo? 

 

  



Você faria um curso de pós-graduação na Faculdade? 

 



Marque a frequência do seu acesso à mídia social Instagram. 

Alternativa Percentual 

Nunca 15.38 
Todo dia 84.62 

Marque a frequência do seu acesso à mídia social Facebook. 

Alternativa Percentual 
3 vezes / semana 7.69 
Nunca 15.38 
Raramente 15.38 
Todo dia 61.54 

Marque a frequência do seu acesso à mídia social Linkedin. 

Alternativa Percentual 

1 vez / semana 15.38 
3 vezes / semana 15.38 
Nunca 15.38 
Raramente 23.08 
Todo dia 30.77 

Qual(is) mídia(s) social(is) da faculdade você segue? Marque uma ou mais 

opções. 

Alternativa Percentual 

Facebook 18.75 
Instagram 50.0 
Linkedin 12.5 
Nenhuma 18.75 

Marque a frequência do seu acesso à mídia social Instagram. 



 

  



Marque a frequência do seu acesso à mídia social Facebook. 

 

  



Marque a frequência do seu acesso à mídia social Linkedin. 

 

  



Qual(is) mídia(s) social(is) da faculdade você segue? Marque uma ou mais opções. 

 


