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FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA – FCST
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA
APRESENTAÇÃO
A Comissão Própria de Avaliação da FCST vem cumprindo seu dever irrestrito de medir a qualidade e
o desempenho da Faculdade Católica Santa Teresinha, em todas as fases do processo de avaliação,
desde a coleta dos dados, obtidos pela resposta dos participantes por meio de formulário
disponibilizado aos alunos e diversos setores da Comunidade Acadêmica, passando pela tabulação,
compilação, análise e publicização desses dados.
A propósito da avaliação integral de 2021, a atual composição da CPA é responsável pelas duas últimas
ações, quais sejam: a análise dos dados e a publicização da presente coletânea. Tudo o mais que
antecedeu é resultado de um acurado trabalho do Prof. Ms.Tiago Douglas Cavalcante Carneiro,
enquanto coordenador da CPA até o ano 2021, a quem dirigimos nossa gratidão.
Portanto, no contexto em que os gráficos já se encontravam padronizados e assim inseridos no Sistema
e-MEC, canal de comunicação entre a Instituição de Ensino Superior (IES) e o Ministério da Educação
(MEC), coube a esta Comissão, iniciar seus trabalhos em maio de 2022, retomando o resultado geral
da última avaliação da CPA, para completar com as interpretações que deve acompanhar cada gráfico.
Tem-se então uma noção da situação geral da FCST, precisando algumas vezes aproximar um pouco
mais da situação para formar o entendimento real das situações, o que se deve realizar, a partir do
momento em que cada setor se apropriar do que lhes diz respeito, a fim de superar as dificuldades.
Para categorizar o entendimento, adotamos aqui a estratégia de dividir as impressões em
“concorda/conhece TOTALMENTE” e “Concorda/conhece PARCIALMENTE” na escala superior da
SATISFAÇÃO e discorda/desconhece TOTALMENTE” e “discorda/desconhece PARCIALMENTE” na
escala inferior da INSATISFAÇÃO.
Por escala de satisfação e insatisfação convencionamos o eixo do meio de uma escala de 100 graus, de
modo o marco que determina a satisfação é o valor maior ou igual a 51% e, a insatisfação é o valor
menor ou igual a 50%. Nesse padrão a interpretação adotou os níveis de “maior(+) satisfação” e
“menor(-) satisfação” (identificada como insatisfação), demonstrada a seguir através de uma escala
com valores inversamente proporcionais aos níveis, tendo o 50 como eixo base para representar o
ponto de inversão: “satisfação-insatisfação”:
Níveis
de
satisfação
+
+
+
+
+/+/-

Concorda/Conhece

ESCALA

Discorda/Desconhece

Excelente
Muito bom
Bom
Tolerável
Média Regular
Média irregular
Intolerável
Ruim
Muito ruim
Péssimo

91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
41-50
31-40
21-40
11-20
1-10

Péssimo
Muito ruim
Ruim
Intolerável
Média Irregular
Média regular
Tolerável
Bom
Muito bom
Excelente

Que este meticuloso trabalho seja uma lente apropriada para guiar a administração da FCST de
maneira satisfatória, além do atendimento à exigência de inserção do Relatório anual no e-MEC.
Caicó, 30 de maio de 2022.
Aurélia Sotero Angelo – Coordenação da CPA
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RESULTADO DO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DISCENTES
01- Qual o Curso de graduação?

INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
O quesito 01 não se presta a ser analisado pela tabela de níveis
de satisfação, mas apenas para dar a noção da participação dos
cursos, para saber a representação dos cursos respondendo à
CPA.
Dos 49 discentes da FCST que responderam ao Questionário de
Avaliação da CPA, por Curso:
- 30,6% - de Psicologia
- 26,5% - de Administração
- 26,5% - de Ciências Contábeis
- 16,3% - de Direito
Conclusão: Chama a atenção a baixa adesão dos cursos para
responder a chamada para responder à CPA, por isso é
recomendado às coordenações de Curso, principalmente o de
Direito, incentivar os alunos a contribuir com o processo de
autoavaliação institucional.

02- Você concorda/conhece as melhorias na Instituição, decorrentes de avaliações anteriores?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
32,7% dos discentes concorda/conhece parcialmente as
melhorias na FCST decorrentes de avaliações anteriores,
enquanto 22,4% concorda/conhece parcialmente, perfazendo
55,1% de satisfação. Ao contrário, 22,4% discorda totalmente e
22,4% discorda parcialmente, perfazendo 44,8% de
insatisfação. Conclusão: Com um nível de satisfação média
ou regular, a CPA precisa melhorar a divulgação dos seus
resultados, para além do site institucional, dando
visibilidade também às melhorias em resposta às demandas
decorrentes da CPA.

03- Você teve conhecimento dos resultados da última avaliação interna?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
44,9% discorda ou desconhece totalmente os resultados da
última avaliação da CPA (2020), enquanto 24,5% discorda ou
desconhece parcialmente, perfazendo 79,4% de insatisfação.
Ao contrário, 22,4% concorda ou conhece parcialmente e
apenas 8,2% concorda e conhece totalmente, perfazendo 30,6%
de satisfação. Conclusão: a CPA precisa trabalhar com
profundidade para a inversão desses resultados, tornandoos amplamente conhecidos, pois o nível ruim do resultado
obtido torna insatisfatório o desempenho da CPA.

04- Você concorda / conhece o atendimento e ações da CPA?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
32,7% concorda/conhece parcialmente o atendimento e ações
da CPA, enquanto 10,2% concorda/conhece totalmente,
perfazendo 42,9% de satisfação. Ao contrário, 30,6%
discorda/desconhece totalmente e 26,5% discorda/desconhece
parcialmente, perfazendo 58,1% de insatisfação. Conclusão: A
média regular dos que concordam/conhecem o atendimento
e ações da CPA, precisa melhorar muito com a divulgação
do que atende e faz, elevando o nível regular de satisfação
desejada pela FCST.
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05- O PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) e o PPC (Projeto Pedagógico do seu Curso)
atendem às suas expectativas?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
49% dos discentes conhece parcialmente o PDI e o PPC,
enquanto 20,4% conhece totalmente, perfazendo 69,4% de
satisfação. Ao contrário, 20,4% desconhece parcialmente e
10,2% desconhece totalmente perfazendo 30,6% de
insatisfação. Conclusão: é uma marca de satisfação
tolerável, mas a direção acadêmica precisa junto aos
coordenadores criar maneiras de alcançar os discentes que
por não conhecerem esses documentos, ficam numa
situação de desconhecimento intolerável.

06- Conhece a visão e missão da Instituição?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
59,2% conhece parcialmente a visão e a missão da FCST,
enquanto 20,4% conhece totalmente, perfazendo 79,6% de
satisfação. Ao contrário, 10,2% desconhece totalmente e 10,2%
desconhece parcialmente, perfazendo 20,4% de insatisfação.
Conclusão: É bom o nível de satisfação sobre o
conhecimento dos discentes com relação à visão e missão da
FCST. Mas, convém evoluir para a excelência, buscando
contemplar nível ruim da percepção contrária, não
satisfazendo o esperado nesse quesito. Um trabalho para a
direção acadêmica junto aos coordenadores.

07- Conhece as políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão da sua IES e concorda que as mesmas
contribuem para sua formação?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
39,6% conhece parcialmente as políticas de Ensino, Pesquisa e
Extensão da FCST, enquanto 22,9% conhece totalmente,
perfazendo 62,5% de satisfação. Ao contrário, 20,8%
desconhece parcialmente e 16,7% desconhece totalmente,
perfazendo 37,5 de insatisfação. Conclusão: É tolerável o
nível de satisfação dos que conhecem as políticas de ensino,
pesquisa e extensão da IES e que concordam que elas
contribuem para a formação discente, ao mesmo tempo em
que é muito ruim a quantidade de alunos que as
desconhecem ou delas discordam, precisando da
sensibilidade da coordenação para melhorar essa marca,
ajudando a diretoria a vislumbrar e investir nesse quesito.

08- Existem/conhece condições de acesso aos portadores de necessidades especiais?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
49% dos estudantes conhece parcialmente as condições de
acesso aos portadores de necessidades especiais oferecidas pela
FCST, enquanto 22,4% conhece totalmente, perfazendo 71,4%
de satisfação. Ao contrário, 18,4% desconhece totalmente e
10,2% desconhece parcialmente, perfazendo 28,6% de
insatisfação. Conclusão: É bom o nível de satisfação, quanto
ao acesso na FCST aos portadores de necessidades especiais.
Lembrando que, por outro lado, é ruim o nível de
insatisfação da minoria que discorda ou desconhece esse
ponto. A direção precisará investir para a excelência nesse
quesito em atendimento à legislação.
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09- Existem/conhece políticas de inclusão social e cidadania?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Entre os que conhecem parcialmente (42,9%) e totalmente
(20,4%), mais da metade dos estudantes (63,3%) percebe
satisfatoriamente as políticas de inclusão social e cidadania na
FCST, cujas melhorias devem ser equilibradas na identificação
do que falta aos que disseram desconhecem totalmente (20,4%)
e parcialmente (16,3%), perfazendo 36,7% de insatisfação.
Conclusão: O nível de satisfação é tolerável. No entanto, a
Diretoria acadêmica acompanhe o impacto real de tais
políticas na vida acadêmica dos discentes, visto que é
intolerável o nível de desconhecimento da minoria
identificada na pesquisa.

10- O envolvimento da Instituição com as preocupações e demandas da sociedade atende as
expectativas?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
40% dos estudantes concorda parcialmente que há
envolvimento da FCST com as preocupações e demandas da
sociedade atendendo as expectativas, somados a 14,3% que
concorda totalmente, perfaz 54,3% de satisfação. Ao contrário,
discordam parcialmente 28,6% e totalmente 16,3%, perfazendo
44,9% de insatisfação. Conclusão: Em nível regular de
satisfação, quanto ao envolvimento da FCST com a
sociedade, o enfoque recai nos alunos insatisfeitos, parcial
ou totalmente, porque irregular, isto é, abaixo da média
esperada.

11- Você concorda que o currículo do curso atende às necessidades de sua formação?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
49% dos estudantes só concorda parcialmente, enquanto 30,6%
concorda totalmente, totalizando 79,6% de satisfação, que
requer a consideração dos discordantes parciais (14,3%) e totais
(6,1%), perfazendo 20,4% de insatisfação a fim de melhorar a
real percepção desse item. Conclusão: A CPA recomenda ao
NAD um olhar acurado para as necessidades dos alunos
junto aos Cursos, por demanda das respectivas
coordenações de Curso. Em outras palavras, é preciso
compreender a real necessidade desses alunos pouco
satisfeitos e totalmente insatisfeitos com o currículo de seus
Cursos. No todo, o quesito atingiu bom nível de satisfação,
notando que é ruim o nível de insatisfação da minoria.

12- Os planos de ensino atendem as necessidades do curso?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
44,9% dos estudantes concorda parcialmente que os planos de
ensino atendem as necessidades do curso, enquanto 30,6%
concorda totalmente, totalizando 75,5% de satisfação, que
precisa melhorar tentando atender aos discordantes: parciais
(14,3%) e totais (10,2%), que perfaz 24,5% de insatisfação.
Conclusão: Está num bom nível de satisfação. Mas, é um
resultado que precisa ser mais bem compreendido junto às
coordenações de Curso em parceria com o NAD, pois
carrega consigo a parte insatisfeita em nível ruim, no
quesito discordar de que os Planos de Ensino atendem
necessidades do Curso.
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13- O corpo docente apresenta e debate os planos de ensino das disciplinas em sala de aula?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
38,8% concorda totalmente que o corpo docente apresenta e
debate os planos de ensino das disciplinas em sala de aula,
enquanto 38,8% concorda apenas parcialmente, totalizando
77,6% de satisfação. Ao contrário, 14,3% discorda totalmente
ou parcialmente (8,1%), perfazendo 22,4% de insatisfação.
forem atendidos. Conclusão: O quesito anterior ajudará a
compreender e melhorar as lacunas de descontentamento
para olhar da diretora acadêmica, junto à coordenação de
Curso, em vista do acompanhamento dos docentes quanto a
entregar a ementa no primeiro dia de aula. Em todo caso é
bom o nível de satisfação desse quesito.

14- Os planos são contextualizados e interdisciplinares?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
51% dos estudantes concorda parcialmente que os planos são
contextualizados e interdisciplinares, enquanto 26,5% concorda
totalmente, totalizando 77,5 de satisfação, cujas faltas serão
supridas na tentativa de atender aos 22,5% de discordantes,
dentre os quais, 14,3% é parcial e 8,2% é totalmente
discordante. Conclusão: Mesmo com um bom índice de
satisfação, aconselha-se aos coordenadores não descuidar
dos insatisfeitos.

15- Os conteúdos e programas das disciplinas atendem (contribuem) à sua formação profissional e
pessoal?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
40,8% concorda que conteúdos e programas das disciplinas
atendem a sua formação profissional e pessoal e 38,8%
concorda parcialmente, perfazendo um total de 79,6% de
satisfação, que pode ser de fato completada, se melhorada a
porcentagem de 18,4% de discordância parcial e 11% de
discordância total, perfazendo 29,4% de insatisfação. Esse item
deve ser cotejado com os três quesitos anteriores. Conclusão:
É bom o nível de satisfação, mas é também um item a ser
verificado pelas coordenações de Curso, considerando o
nível ruim dos insatisfeitos.

16- Concorda que a IES desenvolve aulas práticas?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
40,8% concorda parcialmente que a IES só parcialmente
desenvolve aulas práticas, enquanto 22,4% concorda
totalmente, perfazendo 63,2% de satisfação. Ao contrário, tanto
os discordantes parciais (18,4%), quanto os totais (18,4%),
perfazendo um total de 36,8% de insatisfeitos. Conclusão: São
dados toleráveis que requerem um olhar mais acurado da
própria coordenação para entender as necessidades dos
insatisfeitos, identificados em nível intolerável de
insatisfação.
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17- A interatividade entre as aulas teóricas e práticas de laboratório atende as suas expectativas?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
40,8% concorda parcialmente que as aulas teóricas e práticas de
laboratório atendem as suas expectativas, enquanto 20,4%
concorda totalmente, perfazendo o total de 61,2% de satisfação.
No entanto, 20,4% discorda parcialmente e 18,4%, perfazendo
38,8% de insatisfação. Conclusão: Em nível tolerável de
satisfação, esse é um ponto que nunca deve sair da pauta das
reuniões pedagógicas a fim de que as coordenações junto
aos professores aprimorem a dinâmica teoria e prática, sob
a mediação da tecnologia, pois é intolerável o nível de
insatisfação verificada.

18- O corpo docente é qualificado didaticamente para desenvolver o conteúdo programático?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
42,9% dos discentes concorda que o corpo docente é
qualificado didaticamente para desenvolver o conteúdo
programático, enquanto 38,8% concorda parcialmente,
perfazendo um total de 81,7% de satisfação. Ao contrário,
discorda parcialmente 10,1% e totalmente 8,2%, perfazendo
18,3% de insatisfação. Conclusão: é muito bom o nível de
satisfação dos discentes quanto à qualificação didática dos
docentes para desenvolver o conteúdo programático.
Quanto à minoria insatisfeita, é possível que na medida das
intervenções dos itens anteriores e na seleção de docentes
cada vez mais qualificados, seu nível muito ruim de
insatisfação, seja ainda mais reduzido, potencializando a
satisfação.

19- O professor demonstra experiência profissional em trabalhos que tem afinidade com a disciplina
ministrada?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
40,8% concorda totalmente e com excelência que o professor
demonstra experiência profissional em trabalhos que têm
afinidade com a disciplina ministrada, enquanto 38,8%
concorda parcialmente, perfazendo 79,6%, de satisfação. Ao
contrário, 11,2% discorda parcialmente e 10,2% discorda
totalmente, perfazendo 21,4% de insatisfação. Conclusão: É
bom o nível de satisfação, mas em atenção à minoria
insatisfeita, merece uma verificação dos coordenadores,
afim de reduzir a minoria em nível ruim de satisfação.

20- O professor demonstra disponibilidade para atender às suas necessidades?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
42,9% dos discentes concordam que o professor demonstra
disponibilidade para atender às suas necessidades, enquanto
32,7% concordam parcialmente, perfazendo 74,6% de
satisfação. Ao contrário, 12,2% discorda parcialmente e 12,2%
discorda totalmente, perfazendo 24% de insatisfação.
Conclusão: É bom o nível de satisfação dos alunos com a
disponibilidade do professor para atender suas
necessidades. Cada professor seja atento para observar sua
avaliação individual, considerando as impressões dos seus
ex-alunos, isto é, os alunos do ano 2021.
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21- A avaliação apresentada pelo professor para suas disciplinas é adequada aos conteúdos
trabalhadas?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
46,9% dos discentes concordam totalmente que a avaliação
apresentada pelo professor para suas disciplinas é adequada aos
conteúdos trabalhados, enquanto 32,7% discorda parcialmente,
perfazendo 79,6% de satisfação. Por sua vez, os discordantes se
dividem em 10,2% parciais e 10,2% totais, perfazendo 24% de
insatisfeitos. Conclusão: É bom o nível de satisfação dos
discentes em relação a adequação da avaliação aos
conteúdos trabalhados pelo professor da disciplina. No
entanto a minoria insatisfeita precisa sem contemplada
para sair do nível ruim de avaliação, através de um trabalho
mais incisivo junto aos docentes e ajuda do NAD.

22- O trabalho da Coordenação de curso atende suas necessidades?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
49% concorda parcialmente que o trabalho da coordenação de
curso atende suas necessidades, enquanto 32,7% concorda
totalmente, perfazendo 81,7% de satisfação. Ao contrário,
12,2% discorda totalmente e 6,1% discorda parcialmente,
totalizando 18,3% de insatisfação. Conclusão: É muito bom o
nível de satisfação, mas é recomendável à Direção
acadêmica buscar entender junto às coordenações os pontos
que geraram insatisfações entre os alunos em 2021, afim de
buscar meios de superar as causas das insatisfações,
qualificadas na escala de muito ruim.

23- Você concorda que durante a Pandemia os métodos e plataforma usados pela IES foram
satisfatórios?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
34,7% concorda parcialmente e 30,6% concorda totalmente que
durante a pandemia os métodos e plataforma usados pela IES
foram satisfatórios, perfazendo 65,3% de satisfação. Os
discordantes parciais (18,4%) e totais (16,3%), perfazem 34,7%
de insatisfação. Conclusão: Daqui pra frente a FCST vai
precisar elevar o nível de satisfação tolerável obtido neste
quesito, identificando a necessidade dos insatisfeitos,
avaliada como intolerável, discordando com os meios
tecnológicos ofertados durante a pandemia, quando as aulas
estava no formato remotas.

24- Conhece as linhas de pesquisa e projetos de seus professores?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
39,6% dos discentes conhecem parcialmente as linhas de
pesquisa e projetos de seus professores, enquanto 22,9%
conhece totalmente, perfazendo 62,5% de satisfação. Ao
contrário 25% desconhece parcialmente e 12,5% desconhece
totalmente, perfazendo 37,5% de insatisfação. Conclusão: As
coordenações junto à Direção acadêmica, precisam pensar
um meio de divulgação das linhas de pesquisa e projetos dos
professores da FCST, para evoluir do nível tolerável de
satisfação para o de excelente, para não deixar a minoria
estacionar no nível do intolerável.
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25- Existem condições para desenvolvimento de pesquisa?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
47,9% concorda/conhece parcialmente que existem condições
para desenvolvimento de pesquisa na FCST, e 16,7% concorda
totalmente, perfazendo um total de 64,6% de satisfação. No
entanto, 18,8% discorda parcialmente e 16,7% discorda
totalmente, perfazendo 35,5% de insatisfação. Conclusão:
Com nível tolerável de satisfação, a CPA recomenda à
Direção geral analisar a plausibilidade da percepção dos
alunos insatisfeitos, averiguando as lacunas na falta de
condições para o desenvolvimento de pesquisa.

26- Equipamentos e laboratórios são acessíveis para o desenvolvimento da pesquisa?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
38,8% concorda parcialmente que equipamentos e laboratórios
são acessíveis para o desenvolvimento da pesquisa, enquanto
14,3% concorda totalmente, perfazendo 53,1% de satisfação.
Ao contrário, 30,6% discorda parcialmente e 16,3% discorda
totalmente, perfazendo 46,9% de insatisfação. Conclusão: Está
na média regular o nível de satisfação, mas com uma
minoria insatisfeita que puxa demais para baixo a
percepção de capacidade da IES para pesquisa.

27- Participa de eventos científicos na Instituição?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
42,9% concorda parcialmente que participa de eventos
científicos na Instituição, enquanto 34,7% concorda totalmente,
perfazendo 77,6% de satisfação. No entanto, 12,2% discorda
totalmente e 10,2% concorda parcialmente, perfazendo 22,4%
de insatisfação. Conclusão: É bom o nível de participação
discente em eventos científicos na Instituição, mas será
melhor ainda se elevar o índice dos que não aderiram a essa
participação - um item a ser reforçado pela coordenação de
Curso.

28- Você conhece o ISENF (Instituto Seridoense Nísia Floresta?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
49% desconhece totalmente o ISENF e 18,4% desconhece
parcialmente, perfazendo 67,4%, que equivale a um nível
insatisfatório de conhecimento. Enquanto somente 24,5%
conhece parcialmente e 8,2% conhece totalmente, perfazendo
32,7% em nível de satisfação requerida ao item. Conclusão:
Sendo uma Instituição de Pesquisa, recomenda-se à FCST
fazer melhor uso da parceria com o ISENF, fortalecendo a
extensão e a pesquisa e divulgando em seu marketing. É
intolerável o nível de insatisfação por desconhecimento.
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29- Conhece a política de extensão da Instituição?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
34,7% conhece a política de extensão da Instituição, enquanto
10,2% conhece totalmente, perfazendo 44,9% de satisfação. No
entanto, é insatisfatório o nível de conhecimento, porque perfaz
um total de 55,1% de desconhecimento, entre total (28,6%) e
parciais (26,5%). Conclusão: Nível irregular por
desconhecimento, o que torna o dado insatisfatório, pois
requer da diretoria da FCST maior investimento para
execução da Curricularização da Extensão, já implantada
em atendimento à legislação.

30- Conhece os projetos de extensão da Instituição e/ou ações sociais realizadas?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
39,6% conhece parcialmente a política de extensão da
Instituição e/ou ações sociais realizadas, enquanto 16,7%
conhece totalmente com excelência, perfazendo 56,3% de
satisfação. E ao contrário, 27,1% desconhece parcialmente e
16,7% totalmente, perfazendo 43,8% de insatisfação.
Conclusão: Na média regular, este item demonstrou-se
incoerente quando comparado ao anterior, pois os discentes
não conhecem a política de extensão, embora se envolvam
com os projetos de extensão? - Recomendável intervenção
dos coordenadores sobre os dois itens 29 e 30, trabalhando
a divulgação desse assunto pertinente aos PPCs dos Cursos.

31- Participa de projetos de extensão?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
40,8% dos discentes disse concordar parcialmente que
participam de Projetos de extensão, enquanto 20,4% concordam
totalmente, perfazendo 61,2% de satisfação. No entanto,
discorda/desconhece totalmente 22,4% da participação em
projetos de extensão, e discordam/desconhecem parcialmente
16,3%, perfazendo 38,7% de insatisfação. Conclusão: Com
tolerável índice de satisfação, é um item que necessita ser
cotejado com o quesito 29, pela Direção acadêmica junto aos
coordenadores, avaliando se a política não está contida nos
Projetos de extensão.

32- Em termos de crescimento profissional, é importante estar cursando a pós-graduação na FCST?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
31,3% concorda totalmente que, em termos de crescimento
profissional, é importante estar cursando a pós-graduação na
FCST, enquanto 29,2% concorda parcialmente, perfazendo
60,3% de satisfação. Ao contrário, 25% discorda parcialmente e
14,6% discorda totalmente, perfazendo 39,6% de insatisfação.
Conclusão: Na média intolerável de insatisfação, quase 40%
dos discentes não associa crescimento profissional à pósgraduação. Recomendável à coordenação da Pós
desenvolver programa de convencimento dessa parcela dos
estudantes. Por sua vez o quesito ficou no nível tolerável de
satisfação.
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33- As ações da Pós-graduação se integram à graduação?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
31,2% concorda parcialmente que as ações da Pós-graduação se
integram à graduação, enquanto 27,1% concorda totalmente,
perfazendo 58,3% de satisfação em relação ao esperado no
quesito. Ao contrário 25% discorda totalmente e 16,7%
parcialmente, perfazendo 41,7% de insatisfação pelos
discentes. Conclusão: Com nível de satisfação regular,
mostra uma minoria irregular (média baixa), a ser
convencida do quanto a Pós se integra à graduação – uma
missão para o coordenador da Pós-graduação da FCST.

34- Você conhece as ações de incentivo para participar da pós-graduação em sua Instituição?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
40,8% dos discentes desconhece totalmente as ações de
incentivo para participar da pós-graduação na FCST e 22,4%
desconhece parcialmente, perfazendo 63,2% de insatisfação no
item avaliado. Ao contrário, conhece parcialmente 24,5%, e
conhece totalmente 12,2%, perfazendo 36,7%, de satisfação.
Conclusão:
É
intolerável
a
insatisfação
por
desconhecimento de ações de incentivo à Pós, o que precisa
ser levado ao atual coordenador, para imediata reversão
desse quadro.

35- DIMENSÃO 4: COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE. O acesso à ouvidoria atende as suas
necessidades?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
34,7% discorda que o acesso à ouvidoria atenda às suas
necessidades, reforçado pelos 26,5% que discordam
parcialmente, perfazendo 61,2% de insatisfação. Ao contrário,
22,4% concordam parcialmente e 16,3% concordam
totalmente, perfazendo 38,7% de satisfação. Conclusão: É
intolerável o nível de insatisfação, tornando urgente o
melhoramento do canal de ouvidoria da FCST, pedindo seja
priorizado pela Direção Geral esse atendimento às
demandas dos discentes.

36- O sistema de ouvidoria atende as demandas do aluno?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
36,7% discorda totalmente que o sistema de ouvidoria atende as
necessidades do aluno, enquanto 24,5% discorda parcialmente,
perfazendo 61,2% de insatisfação. Ao contrário, concordam
parcialmente 24,5% e totalmente 14,3%, perfazendo 38,8% de
satisfação. Conclusão: É intolerável o nível de insatisfação
nesse quesito, recomendando do quesito anterior,
identificar qual é o problema: dificuldade de acesso à
ouvidoria ou não atendimento das demandas?
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37- A Instituição divulga suas ações (eventos, calendários, prazos)?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
51% concorda parcialmente que a Instituição divulga suas ações
(eventos, calendários, prazos), enquanto 26,5% concorda
totalmente, perfazendo 77,5% de satisfação. Ao contrário,
14,3% discorda parcialmente e 8,2% discorda totalmente,
perfazendo 22,5% de insatisfação. Conclusão: É bom o
desempenho da FCST na divulgação de suas ações (eventos,
calendários, prazos), mas precisa reduzir o índice de
insatisfação dos que discordam.

38- A forma de comunicação/informação visual da sua IES atende as suas expectativas (cartazes,
murais, site, etc.)?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
51%
concorda
parcialmente
que
a
forma
de
comunicação/informação visual da FCST atende as
expectativas (cartazes, murais, site, etc.), enquanto 14,3%
concorda totalmente, perfazendo 65,3% de satisfação. Ao
contrário. 18,4% discorda parcialmente e 16,3% totalmente,
perfazendo 34,7% de insatisfação. Conclusão: É tolerável o
nível de satisfação. A Direção geral precisa melhorar a
qualidade dos canais de comunicação e informação visual
da IES, fazendo uma intervenção mais assertiva nessas
mídias, buscando o profissionalismo dos sujeitos que neles
operam.

39- A qualidade das informações prestadas à sociedade atende as expectativas?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
43,8% concorda parcialmente que a qualidade das informações
prestadas à sociedade atende as expectativas, enquanto 16,7%
concorda totalmente, perfazendo 60,5% de satisfação. Ao
contrário, 27,1% discorda parcialmente e 12,5% discorda
totalmente, perfazendo 39,6% de insatisfação. Conclusão:
Nível de satisfação regular na qualidade das informações
prestadas à sociedade, requerendo da Direção investimento
no setor de marketing para alavancar esse desempenho
mediano.

40- DIMENSÃO 9: POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES. Você concorda/conhece as ações de
incentivo a participar de evento com auxílio da Instituição?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
40,8% concorda/conhece parcialmente as ações de incentivo a
participar de evento com auxílio da Instituição, enquanto 18,4%
concorda totalmente, perfazendo 59,2% de satisfação. Ao
contrário, 22,4% discorda totalmente e 18,4% parcialmente,
perfazendo 40,8% de insatisfação. Conclusão: Nível de
satisfação mediano ou regular, cuja insatisfação é alta.
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41- Conhece algum projeto de sua IES de acompanhamento de egresso?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
37,5% desconhece parcialmente algum projeto da FCST de
acompanhamento de egresso e 31,3% desconhece totalmente,
perfazendo 68,8% de insatisfação. Ao contrário, 25% conhece
parcialmente e 6,2% conhece totalmente, perfazendo 31,2% de
satisfação. Conclusão: Com um índice de insatisfação
intolerável, tornando imperioso à Direção reagir
imediatamente para vislumbrar nos ex-alunos uma força
potencial de visibilidade positiva da FCST e que se encontra
infra utilizado. Não seria aqui uma oportunidade para a
Pós-graduação?

42- Participa de atividades extracurriculares com incentivo dos professores?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
30,6% concorda parcialmente que participa de atividades
extracurriculares com incentivo dos professores, enquanto
24,5% concorda totalmente, perfazendo 55,1% de satisfação.
Ao contrário, 24,5% discorda parcialmente e 20,4% discorda
totalmente, perfazendo 44,9% de insatisfação. Conclusão:
Nível de satisfação mediana ou regular. Um assunto para
ser pautado pelos coordenadores de Curso na condução dos
trabalhos com seus respectivos professores, no sentido de
reduzir o índice de insatisfação.

43- Você conhece o Núcleo de Apoio ao Discente – NAD?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
42,9% conhece parcialmente o Núcleo de Apoio ao Discente NAD, enquanto 24,5% conhece totalmente, perfazendo 67,4%
de satisfação. Ao contrário, 16,3% desconhece parcialmente e
16,3% desconhece totalmente, perfazendo 32,6% de
insatisfação. Conclusão: Nível de satisfação tolerável. É
preciso divulgar mais o NAD entre os alunos – um trabalho
que a equipe do NAD precisa se habilitar a fazer entre eles,
chegando mais junto dos discentes para se apresentar e que
a Direção acadêmica possa acompanhar essa dinâmica.

44- Você concorda que existe estímulo a participar de projetos de pesquisa e extensão e ações
sociais pela sua IES?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
34,7% concorda parcialmente que existe estímulo a participar
de projetos de pesquisa e extensão e ações sociais pela FCST,
enquanto 14,3% concorda totalmente, perfazendo 49% de
satisfação. Ao contrário, discordam totalmente 30,6% e
discordam parcialmente 20,4%, perfazendo 51% de
insatisfação. Conclusão: Nível de insatisfação irregular
acima da média, suplantando a satisfação do corpo discente,
com a necessidade da Diretoria identificar na pesquisa,
extensão e ações sociais, o potencial para alavancar a IES,
se conquistado o envolvimento dos alunos a fim de mobilizar
a força transformadora que a FCST pode ser para a
sociedade seridoense.
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45- Você concorda que os projetos, palestras e minicursos desenvolvidos pela IES promovem sua
aprendizagem?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
42,9% concorda parcialmente que os projetos, palestras e
minicursos desenvolvidos pela IES promovem aprendizagem,
enquanto 36,7% concorda totalmente, perfazendo 79,6% de
satisfação. Ao contrário, 12% discorda totalmente e 8,2%
discorda totalmente, perfazendo 20,4% de insatisfação.
Conclusão: Bom nível de satisfação, em relação à
aprendizagem resultante dos projetos, palestras e
minicursos, indica êxito na promoção desses eventos
coordenados pela Direção acadêmica juntos aos Cursos,
mas resta a tarefa de convencer também os insatisfeitos,
entendendo suas necessidades.

46- A qualidade das informações prestadas pela IES aos alunos atende as suas expectativas?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
41,7% concordam parcialmente que a qualidade das
informações prestadas pela IES aos alunos atende as suas
expectativas, enquanto 22,9% concordam totalmente,
perfazendo 64,6% de satisfação. Pelo contrário, 22,9%
discordam parcialmente e 12,5% discorda totalmente,
perfazendo 35,4% de insatisfação. Conclusão: Nível tolerável
de satisfação. Há que melhorar a qualidade das informações
prestadas pela IES a fim de atender as expectativas dos
alunos, avaliando aonde estão “os gargalos”, cujas
deficiências já podem ser identificadas nas respostas ao
presente instrumento avaliativo.

47- Como você avalia o desempenho da Coordenação do seu curso?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
51,1% concorda parcialmente com o desempenho da
coordenação do seu curso, enquanto 34% concorda totalmente,
perfazendo 85,1% de satisfação. Ao contrário, 8,5% discorda
totalmente e 6,4% discorda parcialmente, perfazendo 14,9% de
insatisfação. Conclusão: Mais de 80% de satisfação é uma
marca muito boa, mas recomendamos não olvidar os 14,9%
insatisfeitos, buscando entender o que lhes falta –
Sugerimos: um trabalho da Direção acadêmica junto às
coordenações.

48- Como você avalia o desempenho da Direção acadêmica?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
51,1% concorda parcialmente com o desempenho da Direção
acadêmica, enquanto 17% concorda totalmente, perfazendo
68,1% de satisfação. Ao contrário, 17% discorda parcialmente
e 14,9% discorda totalmente, perfazendo 31,9% de insatisfação.
Conclusão: Nível tolerável de satisfação. Recomendável a
Direção acadêmica entender o nível de insatisfação, para
trabalhar em cima da maximização da satisfação dos
discentes.
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49- Como você avalia o desempenho da Direção Geral?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
40,4% concorda parcialmente com o desempenho da Direção
geral, enquanto 19,1% concorda totalmente, perfazendo 59,5%
de satisfação. Ao contrário, 21,3% discorda parcialmente e
19,1% discorda totalmente, perfazendo 40,4% de insatisfação.
Conclusão: Nível médio regular de satisfação. A alta na
insatisfação com o desempenho da Direção geral precisa ser
avaliada, identificando as causas, a fim de reduzir a
insatisfação no que for possível e maximizar a satisfação.

50- Como você avalia o desempenho da Superintendência?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
40,4% concorda parcialmente com o desempenho da
Superintendência, enquanto 17% concorda totalmente,
perfazendo 57,4% de satisfação. Ao contrário, 25,5% discorda
totalmente e 17% discorda parcialmente, perfazendo 42,5% de
insatisfação. Conclusão: Nível médio regular de satisfação.
A alta na insatisfação com o desempenho da
Superintendência precisa ser avaliada, identificando as
causas, a fim de reduzir a insatisfação no que for possível e
maximizar a satisfação.

51- Como você avalia o atendimento do setor financeiro?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
46,8% concorda parcialmente com o atendimento do setor
financeiro, enquanto 19,1% concorda totalmente, perfazendo
65,9% de satisfação. Ao contrário, 19,1% discorda
parcialmente e 14,9% discorda totalmente, perfazendo 34% de
insatisfação. Conclusão: É tolerável o nível de satisfação dos
discentes com o atendimento do setor financeiro.

52- As informações prestadas pela Secretaria acadêmica são relevantes para a sua formação e
atende as expectativas?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
44,7% concorda parcialmente que as informações prestadas
pela Secretaria acadêmica são relevantes para a sua formação e
atende as expectativas, enquanto 27,7% concorda totalmente,
perfazendo 72,4% de satisfação. Ao contrário, 19,1% discorda
parcialmente e 8,5% discorda totalmente, perfazendo 27,6% de
insatisfação. Conclusão: Bom nível de satisfação nas
informações prestadas pela secretaria, para a formação dos
discentes.
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53- Como você avalia o pessoal técnico-administrativo da IES?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
53,2% concorda parcialmente com o pessoal técnicoadministrativo da FCST, enquanto 23,4% concorda totalmente,
perfazendo 76,6% de satisfação. Ao contrário, 12,8% discorda
parcialmente e 10,6% discorda totalmente, perfazendo 23,4%
de insatisfação. Conclusão: Bom nível de satisfação na
avaliação do pessoal técnico-administrativo da IES.

54- O pessoal técnico da biblioteca demonstra um bom nível de formação e auxilia na consulta?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
40,4% concorda parcialmente que o pessoal técnico da
biblioteca demonstra um bom nível de formação e auxilia na
consulta, enquanto 31,9%concorda totalmente, perfazendo
72,3% de satisfação. Ao contrário, 14,9% discorda
parcialmente e 12,8% discorda totalmente, perfazendo 27,7%.
Conclusão: Bom nível de satisfação com o pessoal técnico da
biblioteca.

55- As informações prestadas pela recepção e o atendimento atendem as suas expectativas?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
46,8% concorda que as informações prestadas pela recepção e
o atendimento atendem as expectativas dos alunos, enquanto
38,3% concorda totalmente, perfazendo 84,1% de satisfação.
Ao contrário, 12,8% discorda totalmente e 3,1% discorda
totalmente, perfazendo 15,9% de insatisfação. Conclusão:
Muito bom nível de satisfação dos discentes com a recepção
e o atendimento.

56- DIMENSÃO 6: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO. Você concorda que a imagem interna
da Instituição é positiva?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
36,2% concorda parcialmente que a imagem interna da FCST é
positiva, enquanto 27,7% concorda totalmente, perfazendo
63,9% de satisfação. Ao contrário, 21,3% discorda
parcialmente e 14,9% discorda totalmente, perfazendo 36,2%
de insatisfação. Conclusão: É tolerável o nível de satisfação,
em que a maioria considera a imagem interna da FCST
positiva.
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57- Você encontra-se satisfeito(a) em fazer parte da FCST?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
40,4% concorda parcialmente que se encontra satisfeito(a) em
fazer parte da FCST, enquanto 23,4% concorda totalmente,
perfazendo 63,8% de satisfação em fazer parte da FCST. Ao
contrário, 21,3% discordam parcialmente dessa satisfação e
14,9% discordam totalmente, perfazendo 36,2% de insatisfação
em fazer parte da FCST. Conclusão: Nível tolerável de
satisfação em fazer parte da FCST, significa alerta sobre o
índice de insatisfação.

58- Possui clareza sobre as competências e responsabilidades de cada setor da IES?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
44,7% conhece parcialmente as
competências e
responsabilidades de cada setor da FCST, enquanto 19,1%
conhece totalmente, perfazendo 63,8% de satisfação. Ao
contrário, 23,4% desconhece parcialmente e 12,8% desconhece
totalmente, perfazendo 36,2% de insatisfação. Conclusão:
Nível tolerável de satisfação dos discentes quanto à clareza
sobre as competências e responsabilidades de cada setor da
IES.

59- Conhece os órgãos colegiados (CONSUPE, NDE e Colegiado de Curso) e suas atribuições?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
31,9% conhece parcialmente os órgãos colegiados (CONSUPE,
NDE e Colegiado de Curso) e suas atribuições, enquanto 14,9%
conhece totalmente, perfazendo 46,8% de satisfação. Ao
contrário, 27,7% desconhece parcialmente e 25,5% desconhece
totalmente, perfazendo 53,2% de insatisfação. Conclusão:
Nível de insatisfação irregular (acima da média), É
inadmissível um nível de desconhecimento tão grande de
órgãos que tem representação do corpo discente – é preciso
reverter esse índice de desconhecimento com um trabalho
pedagógico da Direção acadêmica junto aos coordenadores.

60- O tipo de convivência interna da IES favorece a formação de cidadãos éticos e socialmente
responsáveis?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
46,8% concorda parcialmente que o tipo de convivência interna
da FCST favorece a formação de cidadãos éticos e socialmente
responsáveis, enquanto 21,3% concorda totalmente, perfazendo
68,1% de satisfação. Ao contrário, 21,3% discorda
parcialmente e 10,6% discorda totalmente, perfazendo 31,9%
de insatisfação. Conclusão: Nível tolerável de satisfação,
precisando melhorar com o trabalho da coordenação junto
aos professores.
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61- Você encontra-se satisfeito com o curso que realiza?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
44,7% concordar estar totalmente satisfeito com o curso que
realiza, enquanto 38,3% corda parcialmente, perfazendo 83%
de satisfação com seus cursos. Ao contrário, 8,5% discorda
totalmente 8,5%, perfazendo 17% de insatisfação. Conclusão:
É muito bom o nível de satisfação dos alunos com seus
respectivos cursos, ficando o índice de insatisfação com seus
cursos, para um trabalho de recomendação ao NAD, pelos
seus coordenadores.

62- A IES oportuniza condições para o seu desenvolvimento pessoal e profissional?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
44,7% concorda parcialmente que a FCST oportuniza
condições para o desenvolvimento pessoal e profissional do
aluno, enquanto 25,5% concorda totalmente, perfazendo 70,2%
de satisfação. Ao contrário, 25,5% discorda parcialmente e
4,3% discorda totalmente, perfazendo 29,8% de insatisfação.
Conclusão: É bom o nível de satisfação dos discentes com a
FCST, oportunizando condições para seu desenvolvimento
pessoal e profissional. Talvez a insatisfação esteja ligada à
porcentagem insatisfeita com o Curso, visto no quesito 61.

63- DIMENSÃO 10: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA. Você concorda com as políticas de incentivo
financeiro interno (bolsa de estudo e descontos) atende as suas expectativas?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
40,4% concorda parcialmente com as políticas de incentivo
financeiro interno (bolsa de estudo e descontos), atendendo as
expectativas, enquanto 31,9% concorda totalmente, perfazendo
72,3% satisfação. Ao contrário, 19,1% discorda totalmente e
8,5% discorda parcialmente, perfazendo 27,6% de insatisfação.
Conclusão: É bom o nível de satisfação em relação às
políticas de incentivo financeiro interno, podendo ser
melhor na medida em que for possível ampliar os incentivos
financeiros.

64- Você concorda com as políticas de incentivo financeiro externo (PROUNI e Convênios)? Elas
atendem as suas expectativas?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
36,2% concorda parcialmente com as políticas de incentivo
financeiro externo (PROUNI e Convênios), atendendo às
expectativas, enquanto 31,9% concorda totalmente, perfazendo
68,1% de satisfação. Ao contrário, 21,3% discorda totalmente e
10,6% discorda parcialmente, perfazendo 31,9% de
insatisfação. Conclusão: É tolerável o nível de satisfação com
as políticas financeira externas, se considerada tolerável o
índice de insatisfação.
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65- O espaço físico e mobiliário das salas de aula atende suas necessidades?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
36,2% concorda que o espaço físico e mobiliário das salas de
aula atende às necessidades dos discentes, enquanto 21,3%
concorda totalmente, perfazendo 57,5% de satisfação. Ao
contrário, discorda parcialmente 27,7% e totalmente 14,9%,
perfazendo 42,6% de insatisfação. Conclusão: Mesmo com a
satisfação média ou regular para cima, fica exposta uma
média significativa de insatisfação com o atendimento das
necessidades em relação ao espaço físico e mobiliário das
salas de aula.

66- Os equipamentos didáticos (data show, tv, vídeo, retroprojetor, monitor e outros) disponíveis
na sala de aula atendem as expectativas do curso?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
38,3% concorda parcialmente que os equipamentos (data show,
tv, vídeo, retroprojetor, monitor e outros) disponíveis na sala de
aula atendem as expectativas do curso, enquanto 17% concorda
totalmente, perfazendo 55,3% de satisfação. Ao contrário,
27,7% discorda totalmente e 17% discorda parcialmente,
perfazendo 44,7% de insatisfação. Conclusão: A média
regular de satisfação, expõe a média alta de insatisfação com
os equipamentos didáticos disponíveis na sala de aula para
atender as expectativas do curso.

67- O espaço físico e acervo da biblioteca atendem as suas necessidades?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
46,8% concorda parcialmente que o espaço físico e acervo da
biblioteca atende suas necessidades, enquanto 21,3% concorda
totalmente, perfazendo 68,1% de satisfação. Ao contrário,
19,1% discorda parcialmente e 12,8 discorda totalmente,
perfazendo 31,9% de insatisfação. Conclusão: Nível de
satisfação média ou regular, expõe insatisfação ainda
tolerável.

68- Equipamentos e materiais disponíveis para pesquisa e atividades complementares atendem as
expectativas da sua formação?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
46,8% concorda parcialmente que equipamentos e materiais
disponíveis para pesquisa e atividades complementares
atendem expectativas da formação discente, enquanto 12,8%
concordam totalmente, perfazendo 69,6% de satisfação. Ao
contrário, 21,3% discorda parcialmente e 19,1% discorda
totalmente, perfazendo 40,4% de insatisfação. Conclusão: É
tolerável o nível de satisfação, se for considerado tolerável
40,4% de insatisfação.
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69- A adequação do ambiente de ensino favorece o bom desempenho acadêmico?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
42,6% concorda parcialmente que a adequação do ambiente de
ensino favorece o com desempenho acadêmico, enquanto
27,7% concorda totalmente, perfazendo 70,3% de satisfação.
Ao contrário, 17% discorda parcialmente 12,8% totalmente,
perfazendo 29,8% de insatisfação. Conclusão: É bom o nível
de satisfação dos discentes com a adequação do ambiente de
ensino, favorecendo o bom desempenho acadêmico.

70- Os laboratórios disponíveis para as atividades práticas atendem as necessidades do curso?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
41,3% concorda parcialmente que os laboratórios disponíveis
para as atividades práticas atendem as necessidades do curso,
enquanto 10,9% concorda totalmente, perfazendo 52,2% de
satisfação. Ao contrário, tanto 23,9% discorda parcialmente,
como também 23,9% discorda totalmente, perfazendo 47,8% de
insatisfação. Conclusão: Nível médio de regularidade
satisfeito, revelando média alta de insatisfação no setor dos
mais requeridos nesses últimos tempos, em que a
metodologia integrativa incide sobre a prática e a tecnologia
típicos de laboratório.

71- O corpo técnico que atende aos laboratórios tem um bom nível de formação e atende as
expectativas?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
42,6% concorda parcialmente que o corpo técnico que atende
aos laboratórios tem um bom nível de formação e atende as
expetativas, enquanto 19,1% concorda totalmente, perfazendo
61,7% de satisfação. Ao contrário, 21,3% discorda
parcialmente e 17% discorda totalmente, perfazendo 38,3% de
insatisfação. Conclusão: Nível tolerável de satisfação, que
expõe 38,3% de insatisfação considerada tolerável, desde
que haja melhoria no corpo técnico do laboratório no
atendimento às expectativas dos discentes.

72- A área de lazer (pátio) é bem distribuída e atende suas necessidades?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
51,1% concorda parcialmente que a área de lazer (pátio) é bem
distribuída e atende as necessidades discentes, enquanto 25,5%
concorda totalmente, perfazendo 76,6% de satisfação. Ao
contrário, 17% discorda totalmente e 6,4%, perfazendo 23,4%
de insatisfação. Conclusão: Bom nível de satisfação dos
discentes quanto à área de lazer (pátio).
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73- O espaço físico da lanchonete, o atendimento e a variedade de alimentos atendem suas
necessidades?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
31,9% concorda parcialmente que o espaço físico da
lanchonete, o atendimento e a variedade de alimentos atendem
suas necessidades, enquanto 23,4% concorda totalmente,
perfazendo 55,3% de satisfação. Ao contrário, 23,4% discorda
totalmente e 21,3% discorda parcialmente, perfazendo 44,7%
de insatisfação. Conclusão: Nível médio ou regular de
satisfação, expõe média alta de insatisfação com a
lanchonete – um problema desafiador para a Direção
resolver.

74- As instalações sanitárias e o serviço de limpeza são suficientes e adequados?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
51,1% concorda parcialmente que as instalações sanitárias e o
serviço de limpeza são suficientes e adequados, enquanto,
31,9% concorda totalmente, perfazendo 83% de satisfação. Ao
contrário, 8,5% discorda totalmente e 8,2% concorda
parcialmente, perfazendo 16,7% de insatisfeitos. Conclusão: É
muito bom o nível de satisfação dos alunos com as
instalações sanitárias e o serviço de limpeza.

75- Você utiliza o sistema de consulta on-line da biblioteca de sua IES?
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
29,8% concorda parcialmente que utiliza o sistema de consulta
on-line da biblioteca da FCST, enquanto 8,5% concorda
totalmente, perfazendo 38,3% de satisfação no índice de uso do
serviço. Ao contrário, 38,3% discorda totalmente que tenha
utilizado e 23,4% discorda parcialmente, perfazendo 61,7% de
não utilização do serviço, o que torna insatisfatória a avaliação
desse quesito. Conclusão: É intolerável o nível de
insatisfação, referente ao não utilização do sistema de
consulta on-line da biblioteca.

22

VISÃO GERAL DA SITUAÇÃO DE SATISFAÇÃO DA FCST

COMPARATIVO POR VALORES DOS QUESITOS AVALIADOS
25
19- Bom

20

20- Tolerável
16- Regular

15
10
5- Intolerável
3- Irregular

5- Muito bom

5

1-Excelente

1- Ruim

0
1

Nº de legenda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

3

4

5

6

7

8

9
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TABELA DOS QUESITOS POR NÍVEIS DE SATISFAÇÃO
Nível
Quesitos
Excelente
14
Muito bom
18 – 45 – 47 – 55 - 61
Bom
06 – 08 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 27 – 33 – 37 –
52 – 53 – 54 – 62 – 69 - 72
Tolerável
05- 07 – 16 – 17 – 23 – 24 – 25 – 31 – 38 – 43 – 46 – 48 – 51 –
56 – 57 – 58 – 60 – 64 – 68 - 71
Regular
02 – 04 – 10 – 26 – 30 – 33 – 39 – 40 – 42 – 49 – 50 – 65 – 66 –
67 – 70 - 73
Irregular
29 – 45 – 53 Intolerável
28 – 34 – 36 – 41 - 75
Ruim
1
Muito ruim
0
Péssimo
0

