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Resultados das Avaliações
RESULTADO POR CURSO

BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Nº pesquisados: 123

Participação: 20,3% (25)

1. Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) da Faculdade Salesiana?
Questão Livre *

Sim

28,0% (7)

Não

72,0% (18)

2. Estão claros os objetivos e a finalidade da Faculdade
Salesiana?
Questão Livre *

Sim

56,0% (14)

Não

44,0% (11)

3. O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) está sendo
devidamente desenvolvido?
Questão Livre *

a. Discordo
totalmente
b. Concordo
totalmente

0,0% (0)
20,0% (5)

c. Não se aplica
d. Não sei
responder

8,0% (2)
72,0% (18)

4. Conhece a atuação do Núcleo Docente Estruturante
(NDE) do Curso que você estuda?
Questão Livre *

Sim

36,0% (9)

Não

64,0% (16)

5. Na sua opinião, como avaliaria o NDE do curso que
frequenta?
Questão Livre

a. implantado,
mais não atuante

0,0% (0)

b. implantado e
pouco atuante

16,0% (4)

c. implantado e
muito atuante

8,0% (2)

d. Não sei
responder

76,0% (19)

Sem Resposta

0,0% (0)

6. O Curso está correspondendo às suas expectativas?
Questão Livre

a. Discordo
totalmente

4,0% (1)

b. Concordo
totalmente

84,0% (21)

c. Não se aplica

4,0% (1)

d. Não sei
responder

8,0% (2)

Sem Resposta

0,0% (0)

7. O curso exigiu de você organização e dedicação
frequente aos estudos?
Questão Livre

a. Discordo
totalmente

4,0% (1)
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b. Concordo
totalmente

84,0% (21)

c. Não se aplica

0,0% (0)

d. Não sei
responder

8,0% (2)

Sem Resposta

4,0% (1)

8. O Curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico
com atividades práticas?
Questão Livre

a. Discordo
totalmente

8,0% (2)

b. Concordo
totalmente

72,0% (18)

c. Não se aplica

8,0% (2)

d. Não sei
responder

12,0% (3)

Sem Resposta

0,0% (0)

9. As atividades práticas foram suficientes para relacionar
os conteúdos do curso com a prática, contribuindo para a
sua formação profissional?
Questão Livre

a. Discordo
totalmente

24,0% (6)

b. Concordo
totalmente

40,0% (10)

c. Não se aplica

24,0% (6)

d. Não sei
responder

12,0% (3)

Sem Resposta

0,0% (0)

10. O Curso propiciou acesso a conhecimento atualizados
e/ou contemporâneos em sua área de formação?
Questão Livre

a. Discordo
totalmente

4,0% (1)

b. Concordo
totalmente

76,0% (19)

c. Não se aplica

8,0% (2)

d. Não sei
responder

12,0% (3)

Sem Resposta

0,0% (0)

11. Nos conteúdos curriculares previstos na matriz
curricular do seu curso, há conteúdos pertinentes as
relações abaixo citadas?
Questão Livre *

a. políticas de
educação
ambiental

7,7% (3)

b. educação em
direitos humanos

15,4% (6)

c. educação das
relações étnico
raciais

7,7% (3)

d. direitos
humanos

20,5% (8)

e. políticas
ambientais

2,6% (1)

e. políticas
ambientais

2,6% (1)

g. língua
brasileira de
sinais

5,1% (2)

h. estes
conteúdos são
discutidos e
aplicados em
várias disciplinas

38,5% (15)

12. A instituição ofereceu oportunidades para os
estudantes atuarem como representantes em órgãos
colegiados?
Questão Livre *

a. Discordo
totalmente

12,0% (3)

b. Concordo
totalmente

20,0% (5)

c. Não se aplica

28,0% (7)

d. Não sei
responder

40,0% (10)
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13. Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso
favoreceram sua atuação em estágios em atividades de
iniciação profissional?
Questão Livre

a. Discordo
totalmente

12,0% (3)

b. Concordo
totalmente

40,0% (10)

c. Não se aplica

20,0% (5)

d. Não sei
responder

28,0% (7)

Sem Resposta

0,0% (0)

14. O estágio supervisionado propiciou experiências
diversificadas para a sua área de formação?
Questão Livre

a. Discordo
totalmente

4,0% (1)

b. Concordo
totalmente

20,0% (5)

c. Não se aplica

28,0% (7)

d. Não sei
responder

44,0% (11)

Sem Resposta

4,0% (1)

15. No decorrer do estágio curricular obrigatório, você teve
suficiente orientação e supervisão de professores do seu
curso?
Questão Livre

a. Sim, durante todo o
tempo

4,0% (1)

b. Sim, em grande
parte do tempo

12,0% (3)

c. Apenas em algumas
disciplinas/situações

28,0% (7)

d. Não

52,0% (13)

Sem Resposta

4,0% (1)

16. No decorrer do estágio curricular obrigatório, você teve
adequado acompanhamento de um ou mais professores da
instituição em que estagiou?
Questão Livre

a. Sim, durante todo o
tempo

4,0% (1)

b. Sim, em grande
parte do tempo

8,0% (2)

c. Apenas em algumas
disciplinas/situações

12,0% (3)

d. Não

72,0% (18)

Sem Resposta

4,0% (1)

Exportar Dados
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