
I- Identificação: 

 

Curso: 

Ano de Conclusão: 

Nome: 

Endereço: 

Telefone: 

e-mail: 

 

II – SOBRE O CURSO 

QUESTIONÁRIO PARA OS ACADÊMICOS 

CONCLUINTES DOS CURSOS DA FCJP 

Este é um questionário aplicado aos acadêmicos concluintes dos cursos da FCJP com o 

objetivo de avaliar o curso e a IES. Sua participação é de grande importância para a FCJP.

 

1- Segundo os critérios abaixo, avalie alguns aspectos referentes ao curso no qual 

se graduou:  

( A ) Concordo plenamente; ( B ) Concordo Parcialmente;  ( C )Discordo 

totalmente; ou ( D )  Indeciso ou sem opinião. 

 

       O corpo docente possuía um bom nível de conhecimento. 

       Os conteúdos/programas das disciplinas foram adequadamente 

desenvolvidos.  

       Os conteúdos/programas auxiliaram na formação pessoal e profissional.  (  

       Os recursos didático-pedagógicos disponíveis para o desenvolvimento das 

atividades/aulas do curso foram adequados.  

       O espaço físico disponível para o desenvolvimento das atividades/aulas do 

curso foram adequados.  

       O estágio, no curso, serviu para sistematizar/testar/exercitar os 

conhecimentos adquiridos.  

       Em termos de experiência profissional, foi importante ter feito curso na 

FCJP  

      Em termos de crescimento pessoal, foi importante ter efetuado o curso.   
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3- Com base na questão anterior, justifique:  

4- Qual o seu grau de satisfação com o curso concluído na FCJP em relação à 

formação obtida?  

Deixe um comentário ou sugestão para contribuir para a qualidade dos cursos da 

FCJP: 

 

2- Você recomendaria seu curso para outras pessoas?  

     SIM              NÃO 

      Excelente          Muito bom          Satisfatório         Não existe

  

5- Você faria  outro curso de graduação na FCJP?  

     SIM          NÃO 

Se sim, qual?  

6- Você gostaria de frequentar um curso de Pós-Graduação oferecido pela FCJP ?  

     SIM        NÃO 

Se sim, em que área?  

 

     Devido a matriz curricular  

     Devido as ofertas de trabalho 

     Devido a estrutura da FCJP 

     Outro. Qual?  
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