FACULDADE FERNÃO DIAS

CURSO DE DIREITO
IDENTIFICAÇÃO DA REALIDADE SÓCIO EDUCACIONAL

A maioria dos alunos do curso de Direito são do sexo feminino e a faixa
etária está entre 18 e 21 anos, maior estado civil é solteiro. A maioria mora na
cidade de Osasco e 74,55% têm casa própria, onde 50,91% moram com seus pais
Dos alunos respondentes 60% faz suas refeições em sua residência. A
maioria usa transporte publico para locomoção (ônibus). Quanto ao nível de
escolaridade de seus pais, a maioria cursou o ensino fundamental incompleto,
seguido de ensino médio completo, a maioria estudou em escola pública.
Boa parte terminou seus estudos em 1989 e o restante a partir dos anos
2000. Todos estudaram no período noturno e nenhum frequentou cursinho prévestibular. Os principais motivos de escolha do curso na faculdade Fernão Dias
foram o fácil aceso e o valor da mensalidade. Seu tempo livre é dividido em Internet ,
leitura entre outras atividades.
Para se manterem informados no dia a dia usam a internet. Todos estudam
em período noturno e a maioria está trabalhado no momento
Os alunos de direito respondentes dedicam algumas horas do fim de semana
para estudos, outros tem menos de duas horas diárias e, por fim, outros dedicam
entre 2 e 4 horas diárias.
Dos Respondentes 45,45 % afirmam mantiveram estáveis seu padrão familiar
nos últimos 5 anos. A maioria respondeu que a família apoia integralmente seus
estudos, mas para 63,64% a família não financia suas despesas com o curso.
A maioria compõe sua renda entre 1 e 3 salários mínimos, com a mesma
faixa para sua renda pessoal, 63,64% adquirem apenas o que é essencial em
relação a livros e materiais escolares,

56,26% são bolsistas. A maioria tomou

conhecimento da avaliação por professores.
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(1) Qual o seu sexo
- 1)
Masculino:

24 (43,64 %)

- 2) Feminino:

31 (56,36 %)
(2) Quantos anos você está completando em 2017?

- 1) menos de 18
anos:

0

- 2) entre 18 e 21
anos:
- 3) entre 22 e 25
anos:
- 4) entre 26 e 29
anos:
- 5) entre 30 e 33
anos:
- 6) entre 34 e 37
anos:

19 (34,55 %)
8 (14,55 %)
5 (9,09 %)
6 (10,91 %)
4 (7,27 %)

- 7) mais de 37 anos:

13 (23,64 %)
(3) Qual o seu estado civil?

- 1) solteiro:

37 (67,27
%)

- 2) casado:

15 (27,27 %)

- 3) separado(a)
judicialmente:

0

- 4) divorciado(a):

0

- 5) viúvo(a):

1 (1,82 %)

- 6) outro:

2 (3,64 %)
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(4) Qual o Município de sua residência? (Trata-se de residência permanente e
não temporária para fins de estudo)
- 1) Barueri:

0

- 2) Carapicuíba:

5 (9,09 %)

- 3) Cotia:

0

- 4) Embú:

0

- 5) Franco da Rocha:

0

- 6) Itapevi:

1 (1,82 %)

- 7) Jandira:

0

- 8) Osasco:

43 (7
8,18 %)

- 9) Pirapora do Bom
Jesus:

0

- 10) Santana do Parnaiba:

2 (3,64 %)

- 11) São Paulo:

3 (5,45 %)

- 12) Taboão da Serra:

1 (1,82 %)

- 13) Outro:

0
(5) Em relação à moradia, seus pais:

- 1) têm casa própria:

41 (74,55
%)

- 2) não têm casa
própria:

14 (25,45 %)
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(6) Em Osasco e/ou nos Municípios identificados no Item 4 anterior, você
reside:
- 1) com seus pais:

28 (50,91 %
)

- 2) em casa de parentes:

5 (9,09 %)

- 3) em pensionato:

0

- 4) em república:

0

- 5) em apartamento ou casa
alugada:

7 (12,73 %)

- 6) em apartamento ou casa própria:

15 (27,27 %)

(7) Você faz as suas refeições:
- 1) na cantina:

6 (10,91 %)

- 2) em sua residência:

33 (60,00 %)

- 3) em restaurante:

3 (5,45 %)

- 4) em lanchonete:

0

- 5) em outro local:

13 (23,64 %)
(8) Seu meio usual de locomoção:

- 1) ônibus:

22 (40,00 %)

- 2) trem:

4 (7,27 %)

- 3) integração
(metrô/trem/ônibus):

6 (10,91 %)

- 4) carro:

14 (25,45 %)

- 5) moto:

3 (5,45 %)

- 6) a pé:

6 (10,91 %)

- 7) bicicleta:

0

- 8) outro:

0
(9) Qual o nível de instrução de seu pai?

- 1) sem escolaridade:

2 (3,64 %)
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- 2) ensino fundamental incompleto (ou
equivalente):

17 (30,91 %)

- 3) ensino fundamental completo:

7 (12,73 %)

- 4) ensino médio incompleto:

3 (5,45 %)

- 5) ensino médio completo:

14 (25,45 %)

- 6) superior incompleto:

2 (3,64 %)

- 7) superior completo:

4 (7,27 %)

- 8) pós-graduação:

2 (3,64 %)

- 9) não sabe informar:

4 (7,27 %)

(10) Qual o nível de instrução de sua mãe?
- 1) sem escolaridade:

3 (5,45 %)

- 2) ensino fundamental incompleto (ou
equivalente):

16 (29,09 %)

- 3) ensino fundamental completo:

3 (5,45 %)

- 4) ensino médio incompleto:

7 (12,73 %)

- 5) ensino médio completo:

15 (27,27 %)

- 6) superior incompleto:

1 (1,82 %)

- 7) superior completo:

9 (16,36 %)

- 8) pós-graduação:

0

- 9) não sabe informar:

1 (1,82 %)

(11) Onde fez seus estudos de Ensino Fundamental?:
- 1) todos em escola pública:
- 2) todos em escola particular:
- 3) maior parte em escola
pública:
- 4) maior parte em escola
particular:

45 (81,82 %)
5 (9,09 %)
2 (3,64 %)
3 (5,45 %)
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- 5) em escolas comunitárias:

0

(12) Onde fez seus estudos de Ensino Médio (ou equivalente?:
- 1) todos em escola pública:

47 (85,45 %)

- 2) todos em escola particular:

4 (7,27 %)

- 3) maior parte em escola
pública:

2 (3,64 %)

- 4) maior parte em escola
particular:

2 (3,64 %)

- 5) maior parte em escola
particular:

0

(13) Em que ano você concluiu o curso de Ensino Médio (ou equivalente)?
- 1) antes de 1980:

2 (3,64 %)

- 2) 1980:

0

- 3) 1981:

0

- 4) 1982:

0

- 5) 1983:

0

- 6) 1984:

0

- 7) 1985:

0

- 8) 1986:

1 (1,82 %)

- 9) 1987:

0

- 10) 1988:

0

- 11) 1989:

7 (12,73 %)

- 12) 2000:

5 (9,09 %)

- 13) 2001:

0

- 14) 2002:

1 (1,82 %)

- 15) 2003:

1 (1,82 %)

- 16) 2004:

2 (3,64 %)
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- 17) 2005:

1 (1,82 %)

- 18) 2006:

1 (1,82 %)

- 19) 2007:

1 (1,82 %)

- 20) 2008:

3 (5,45 %)

- 21) 2009:

3 (5,45 %)

- 22) 2010:

2 (3,64 %)

- 23) 2011:
- 24) 2012:

3 (5,45 %)
1 (1,82 %)

- 25) 2013:

3 (5,45 %)

- 26) 2014:

7 (12,73 %)

- 27) 2015:

7 (12,73 %)

- 28) 2016:
- 29) 2017:

3 (5,45 %)
1 (1,82 %)

(14) Em que turno você fez o curso de Ensino Médio (ou equivalente)?:
- 1) todo diurno:

12 (21,82 %)

- 2) todo noturno:

30 (54,55 %)

- 3) maior parte
diurno:

7 (12,73 %)

- 4) maior parte
noturno:
- 5) outro:

6 (10,91 %)
0

(15) Você frequentou cursinho preparatório (cursinho pré-vestibular)?
- 1) sim, por menos de 1 semestre:

1 (1,82 %)

- 2) sim, por 1 semestre:

0

- 3) sim, por 1 ano:
- 4) sim, por mais de 1 ano:

5 (9,09 %)
3 (5,45 %)

- 5) não:
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46 (83,64 %)
(16) Qual o principal motivo que o(a) levou a estudar nesta Instituição de
Ensino Superior?
- 1) por ser a única nesta cidade que oferece o curso que eu desejo:

0

- 2) por ser a que oferece o melhor curso pretendido:
11 (2
0,00 %)
- 3) por ser a que oferece horário mais adequado:

1 (1,82 %)

- 4) por ser pouco procurada, o que torna mais fácil a classificação:

2 (3,64 %)

- 5) por oferecer fácil acesso (proximidade de casa, fácil condução,
etc...):

20 (36,36 %)

- 6) por não ter sido classificado(a) em outra Instituição de Ensino
Superior:

0

- 7) por residir nesta cidade:
7 (12,73 %)
- 8) pelo valor da mensalidade:

14 (25,45 %)

(17) Com que atividade você ocupa a maior parte de seu tempo livre?
- 1) TV:

3 (5,45 %)

- 2) religião:

2 (3,64 %)

- 3) teatro:

0

- 4) cinema:

1 (1,82 %)

- 5) música:

4 (7,27 %)

- 6) dança:

0

- 7)
artesanato:

0

- 8) leitura:
- 9) esportes:
- 10) internet:
- 11) outra:

14 (25,45 %)
2 (3,64 %)
19 (34,55 %)
10 (18,18 %)
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(18) Qual é o meio que você mais utiliza para se manter informado(a) sobre os
acontecimentos atuais?
- 1) jornal
escrito:

1 (1,82 %)

- 2) TV:

8 (14,55 %)

- 3) rádio:

3 (5,45 %)

- 4) revistas:

0

- 5) internet:

41 (74,55 %)

- 6) outro:

2 (3,64 %)

- 7) nenhum:

0
(19) Seu curso é em período:

- 1)
matutino:

0

- 2)
vespertino:

0

- 3) noturno:

55 (1
00,00 %)
(20) Trabalha:

- 1) sim:
- 2) não:

44 (80,00 %)
11 (20,00 %)
(21) Caso trabalhe, sua jornada é de:

- 1) 0 a 4 horas:

13 (23,64 %)

- 2) 4 a 8 horas:
- 3) de mais horas:

27 (49,09 %)
15 (27,27 %)
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(22) Caso trabalhe, ficam disponíveis para estudo:
- 1) menos de 2 horas diárias:

14 (25,45 %)

- 2) de 2 a 4 horas diárias:

11 (20,00
%)

- 3) mais de 4 horas diárias:

4 (7,27 %)

- 4) somente algumas horas nos finais de semana e nos
feriados:

16 (29,09 %)

(23) Caso trabalhe, seu salário destina-se:
- 1) às suas despesas pessoais:

5 (9,09 %)

- 2) à manutenção do seu curso:

2 (3,64 %)

- 3) à manutenção de sua família:

12 (21,82 %)

- 4) à complementação das despesas
familiares:

2 (3,64 %)

- 5) outros:

3 (5,45 %)

- 6) a mais de uma das finalidades acima:

20 (36,36
%)

(24) O padrão de vida de sua família:
- 1) elevou-se nos últimos 5 anos:
- 2) manteve-se estável nos últimos 5
anos:

15 (27,27 %)
25 (45,45
%)

- 3) baixou nos últimos 5 anos:

15 (27,27 %)
(25) A sua família:

- 1) apoia
integralmente os
seus estudos:

52 (
94,55 %)

- 2) é indiferente
ao seu sucesso ou
fracasso escolar:

0

- 3) preferiria que
você desistisse de
estudar e fosse

0
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trabalhar:
- 4) outra:

3 (5,45 %)

(26) A sua família:
- 1) financia totalmente as suas despesas com o
curso:

5 (9,09 %)

- 2) financia parcialmente as suas despesas com o
curso:

9 (16,36 %)

- 3) não financia as suas despesas com o curso:

35 (63,64 %)

- 4) outra:

6 (10,91 %)

(27) A sua renda familiar é de (salário mínimo atual é de R$ 937,00):
- 1) 1 a 3 salários mínimos:

27 (49,09 %)

- 2) 4 a 6 salários mínimos:
- 3) 7 a 9 salários mínimos:
- 4) mais de 9 salários mínimos:
- 5) não sabe:

13 (23,64 %)
4 (7,27 %)
3 (5,45 %)
8 (14,55 %)

(28) A sua renda pessoal é de:
- 1) menos de 1 salário mínimo:

8 (14,55 %)

- 2) 1 a 3 salários mínimos:
- 3) 4 a 6 salários mínimos:
- 4) 7 a 9 salários mínimos:
- 5) mais de 9 salários mínimos:
- 6) não possui renda pessoal:

28 (50,91 %)
5 (9,09 %)
2 (3,64 %)
1 (1,82 %)
11 (20,00 %)
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(29) A aquisição de livros, revistas e outros materiais que o seu curso exige:
- 1) é acessível para você, de acordo com o seu padrão
de vida:
- 2) é parcialmente acessível, você só adquire o que é
essencial:

10 (18,18 %
)
35 (63,64 %)

- 3) não é acessível ao seu padrão de vida pessoal e
familiar:

5 (9,09 %)

- 4) não interessa a você:

1 (1,82 %)

- 5) outros:

4 (7,27 %)
(30) Você gostaria de conciliar estudo e trabalho:

- 1) sim:

54 (98,18
%)

- 2) não:

1 (1,82 %)
(31) Caso pretenda conciliar estudo e trabalho, seu objetivo é:

- 1) ter uma renda pessoal:

9 (16,36 %)

- 2) adquirir experiência profissional:

23 (41,82 %
)

- 3) auxiliar no orçamento familiar:

5 (9,09 %)

- 4) adquirir livros, materiais e
equipamentos necessários ao curso:

8 (14,55 %)

- 5) outros:

10 (18,18 %)
(32) Você é bolsista?

- 1) sim:
- 2) não:

24 (43,64 %)
31 (56,36 %)
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(33) Se é bolsista, a modalidade do programa é:
- 1) FIES:

2 (3,64 %)

- 2)
PROUNI:

0

- 3) outro:

21 (38,18 %)

- 4) nenhum:

22 (40,00 %)

(34) Como tomou conhecimento da Avaliação Institucional?
- 1) cartaz:

2 (3,64 %)

- 2) pelo representante de
turma:

1 (1,82 %)

- 3) pelo site:

1 (1,82 %)

- 4) por professor:
- 5) por outros meios:

27 (49,09 %)
24 (43,64 %)
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AVALIAÇÃO DE ALUNOS PARA PROFESSORES DO CURSO DE DIREITO

No item pontualidade a maioria afirmou que os professores são pontuais em
questão de início e término das aulas. A maioria também afirma que os professores
passam clareza na apresentação do conteúdo, e que sabem prontamente responder
questionamentos dos alunos referentes à disciplina.
A maioria dos respondentes concorda que o professor utiliza o tempo de aula
de forma proveitosa e existe adequação do conteúdo das aulas ao programa
apresentado pelo professor e que existe a relação do conteúdo com outras
disciplinas, ou seja, a interdisciplinaridade.
Sobre diálogos com os alunos em sala, a maioria também concorda que
existe esse tipo de relação entre alunos e professor, e que os professores sempre
estão atualizando o conteúdo ministrado, e sentem que existe o interesse do
professor com a aprendizagem do aluno.
A maioria dos respondentes concordam que há adequação entre o conteúdo
e o da avaliação proposta pelo professor e há apresentação dos critérios de
avaliação.
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(1) Clareza na apresentação dos conteúdos
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(2) Resposta a questionamentos dos alunos
189
26
23

- 9:
18

- 7:

6
14

- 5:

0
1

- 3:

4
5

- 1:
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

(3) Utilização do tempo de aula de forma proveitosa
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(4) Adequação do conteúdo das aulas ao programa
apresentado pelo professor
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(5) Relacionamento dos conteúdos trabalhados com outras
disciplinas do curso
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(8) Preocupação do professor com a aprendizagem dos
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(9) Adequação entre o conteúdo das aulas e o da avaliação
proposta pelo professor
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(10) Apresentação dos critérios de avaliação
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(11) Pontualidade do professor (início-término das aulas)
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AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FACULDADE FERNÃO DIAS
CURSO DE DIREITO

Com relação à infraestrutura da faculdade os alunos do curso de Direito
Contábeis avaliaram a biblioteca e o atendimento deste setor, onde a maioria
respondeu que frequenta a biblioteca quinzenalmente e o atendimento está entre
bom e excelente.
A maioria respondeu que seus professores solicitam livros que estão
disponíveis na biblioteca e que os números de exemplares atendem às suas
necessidades
Em relação ao laboratório de informática, a maioria frequenta em até 4 vezes
por semana e respondem que o número de equipamentos é Bom. A qualidade dos
equipamentos está entre Bom e Regular.
O atendimento da secretaria julgam como bom. As condições ambientais das
salas de aula ficou entre Regular e bom.

(1) Biblioteca - Freqüência da utilização
- 1) Diariamente:

18 (33,96 %)

- 2) Quinzenalmente:
- 3) Não frequento:

31 (58,49 %)
4 (7,55 %)

(2) Biblioteca - Atendimento dos funcionários
- 1) Excelente:

27 (50,94 %)

- 2) Ótimo:

16 (30,19 %)

- 3) Bom:

8 (15,09 %)

- 4) Regular:
- 5) Ruim:

2 (3,77 %)
0
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(3) Biblioteca - Os títulos disponíveis no acervo têm atendido às indicações
bibliográficas dos professores
- 1) Sempre:

18 (33,96 %)

- 2) Na maior parte das
vezes:

21 (39,62 %)

- 3) Em boa parte das
vezes:

7 (13,21 %)

- 4) Algumas vezes:

7 (13,21 %)

- 5) Nunca:

0

(4) Biblioteca - O número de exemplares disponível tem atendido às indicações
bibliográficas dos professores
- 1) Sempre:

14 (26,42 %)

- 2) Na maior parte das
vezes:

22 (41,51 %)

- 3) Em boa parte das
vezes:

5 (9,43 %)

- 4) Algumas vezes:
- 5) Nunca:

12 (22,64 %)
0

(5) Laboratório de Informática - Freqüência da utilização
- 1) Diariamente:

4 (7,55 %)

- 2) 1 a 4 vezes por
semana:

11 (20,75 %)

- 3) Quinzenalmente:

15 (28,30 %)

- 4) Não frequento:

23 (43,40 %)

(6) Laboratório de Informática - Número de equipamentos
- 1) Excelente:
- 2) Ótimo:
- 3) Bom:
- 4) Regular:

7 (13,21 %)
15 (28,30 %)
17 (32,08 %)
13 (24,53 %)
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- 5) Ruim:

1 (1,89 %)

(7) Laboratório de Informática - Qualidade dos equipamentos
- 1) Excelente:

7 (13,21 %)

- 2) Ótimo:

7 (13,21 %)

- 3) Bom:

24 (45,28 %)

- 4) Regular:

13 (24,53 %)

- 5) Ruim:

2 (3,77 %)

(8) Laboratório de Informática - Serviços (impressão, scanning, etc.)
- 1) Excelente:

7 (13,21 %)

- 2) Ótimo:

8 (15,09 %)

- 3) Bom:

26 (49,06 %)

- 4) Regular:
- 5) Ruim:

11 (20,75 %)
1 (1,89 %)

(9) Secretaria - Atendimento dos Funcionários da Secretaria
- 1) Excelente:

12 (22,64 %)

- 2) Ótimo:

13 (24,53 %)

- 3) Bom:

16 (30,19 %)

- 4) Regular:
- 5) Ruim:

11 (20,75 %)
1 (1,89 %)

(10) Tesouraria - Atendimento dos Funcionários da Tesouraria
- 1) Excelente:

15 (28,30 %)

- 2) Ótimo:

10 (18,87 %)

- 3) Bom:

21 (39,62 %)

- 4) Regular:
- 5) Ruim:

7 (13,21 %)
0
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(11) SALAS DE AULA Espaço, Ventilação, Acústica, Iluminação, Mobiliário e
Limpeza
- 1) Excelente:

7 (13,21 %)

- 2) Ótimo:

13 (24,53 %)

- 3) Bom:

17 (32,08 %)

- 4) Regular:
- 5) Ruim:

14 (26,42 %)
2 (3,77 %)
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SUGESTÕES DE ALUNOS NA AVALIAÇÃO SOCIOEDUCACIONAL
CURSO DE DIREITO

(1) AVALIAÇÃO
8,00
9,0
A avaliação é feita de acordo com o perfil de cada aluno, acho correto da
forma que é feita.
a faculdade é razoável. Acho que o responsável deveria investir mais nos
recursos e professores, avançar com a estrutura e nos recursos aos alunos.
A INSTITUIÇÃO TEM PROFESSORES DE EXCELENTE QUALIDADE, É O
QUE AVALIO NO CURSO DE DIREITO
A primeira avaliação bimestral é de meu agrado e obtém minha aprovação, já
a avaliação semestral na qual em sua forma ENADE acredito que exigem um
período maior de estudo, que não é o que acontece no segundo bimestre. Não sou a
favor da prova enade, porém sei de sua importância e poderia ter mais eficácia no
lugar da avaliação bimestral.
acredito que deveriam ter duas avaliações no bimestre para ajudar compor as
notas do semestre.
As avaliações são justas.
AS PROVAS A MEU VER PODERIAM SER INTERCALADAS, SEGUNDA,
QUARTA E SEXTA, POIS NESSE INTERVALO PODEMOS ESTUDAR E SE
DEDICAR PARA AS PROVAS COM MAIS INTENSIDADE.
BOA
Bom
Curso com docentes com formação e didática acima da media.
e ótima sem reclamações
eu gostaria, que alguns não todos os professores estivesse mais didática,
porém sinto a desejar um pouco e fui prejudicada por conta de um professor então
na minha avaliação gostaria de ser mais rígido nesse campo, e os livros da
biblioteca fossem mais atualizados e recentes sinto também que falta atenção nesse
mérito.
Excelente
Faculdade mediana.
gostaria que atualizasse o valor indicado como salario mínimo, atualmente
esse valor é de R$ 937,00
interessante
Em minha opinião, o ensino da faculdade é excelente.
Nenhuma sugestão
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nota dez
O modo que são aplicadas as avaliações é ótima.
OK
Ok de acordo
Os cursos oferecidos são bons, os professores explicam bem, a mensalidade
da faculdade e acessível o que a torna mais vantajosa. A cantina tem lanches que
não são acessíveis.
ÓTIMO
Poderia haver utilização de meios tecnológicos atualmente disponíveis (ex.;
computadores, internet) e aulas práticas.
regular
Todas as avaliações deveriam ser feitas discursivamente.
Uma boa instituição, porém os banheiros e elevadores estão a desejar com
privadas sem tampas e elevador que para mesmo com três pessoas como é o
recomendado
Datashow em todas as aulas.
(2) BOLSA
500,00
A faculdade poderia oferecer bolsas pelo prouni.
a faculdade poderia oferecer mais tipos de bolsas aos alunos facilitando a
aderência e mesmo permanência no curso.
bom.
Com base na renda familiar, modelo semelhante a unifico Osasco
concessão de mais bolsas
CORRETO, DESDE QUE PRECISE DE FATO.
É uma grande oportunidade para quem não tem recurso financeiro para pagar
uma faculdade.
Em relação a bolsa de estudos, é uma ótima oportunidade para jovens de
baixa renda, a se tornarem profissionais em áreas especificas, contribuindo para a
sociedade.
eu, gosto particularmente do programa que participo, mas adoraria que não
fosse aos fins de semana, preferia que fosse à semana.
Faço parte do escola da família
gostaria de ter ganhado já que estou na terceira faculdade nessa instituição
gostaria que abrisse novamente bolsa pra o 1º ano de estudo Superior, isso
incentiva os alunos a escolherem a nossa faculdade.
Não
Não ok
NÃO POSSUO
NÃO TENHO
Não tenho conhecimento de tal atividade.
O acesso para requerimento de bolsas de estudos é bom.
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ok
ÓTIMO
Poderia existir um programa só da faculdade para bolsa.
Poderia ter mais opções de bolsas e descontos e parcerias.
possuo bolsa na escola da família e gosto muito deste beneficio. Nota dez
Razoável
regular
Sou a favor da bolsa, possuo bolsa de 100%, participo do programa escola da
família. Sou muito feliz, grata e satisfeita.
Sou bolsista e não tenho do que reclamar em relação a isso.
Sou muito grata a faculdade por oferecer uma bolsa como incentivo ao estudo
! PARABÉNS
(3) COMUNICAÇÃO
A comunicação da faculdade está OK!
A comunicação é muito boa.
A comunicação é sempre feita com clareza e antecedência.
a comunicação que a instituição tem com os aulas é boa.
A faculdade poderia investir mais na divulgação dos cursos e faculdade.
Alunos, diretores e professores deveriam ter uma comunicação mais
frequente sobre palestras e possíveis conteúdo para a faculdade.
aparentemente é ativa não trazendo prejuízo aos alunos.
Apesar de estarmos nos adaptando com o nosso portal, a comunicação entre
a Fafe e os Alunes melhoraram muito.
boa
Boa, tudo dentro do bom senso.
bom
COMUNICAÇÃO NOTA 10000
deixa a desejar
Existe uma necessidade de ampliar o intranet disponível para o aluno, pegar
material didático, dispensando assim necessidade de fotocopias.
Fraca: poderia haver um portal com caixa de e-mail e fórum para debates.
intermediário
Nenhuma sugestão
o site não é muito bom.
ok
ÓTIMO
PODE SE MELHORAR A INTERFACE DO SITE,DIVERSAS VEZES NÃO
CONSEGUIMOS EMITIR O BOLETO PARA PAGAMENTO
razoável
regular
ruim
tenho uma boa comunicação com todos não tenho muito que falar a respeito
disso.
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(4) CONTEÚDO
Acho muito diferente a teoria aplicada da pratica.
BOM
deveria ter semana jurídica, mais palestras com pessoas de influência no
Direito.
Está bom
EXCELENTE
muito bom
Muito bom, porem precisa esta disponível na intranet do aluno
Nenhuma sugestão
O conteúdo até o presente momento esta muito bom.
O conteúdo dado aos alunos é ótimo
o conteúdo do curso tem sido muito proveitoso em todos as matérias.
O conteúdo em geral é bem aplicado dentro do prazo antes das provas.
O conteúdo estipulado é muito extenso, porém todos são essenciais.
Ok!
ÓTIMO
Ótimo e bem aproveitado
regular
todos os professores passam um bom conteúdo, gosto das aulas dadas em
sala, com exceto 1 professor que não fala nada relacionado a matéria, e prejudica
muito não só eu como alguns colegas também.
(5) ESFORÇO
acredito que muitos alunos, assim como em qualquer faculdade, não
entenderam que não estão mais no ensino médio e que é necessário esse
amadurecimento.
BOM
Está bom
Nenhuma sugestão
O esforço coletivo tem evoluído muito bem, o meu esforço pessoal se dobra a
cada dia.
O esforço de todos os funcionários da faculdade em minha opinião é
excelente.
O esforço é o principal requisito para dar continuidade na curso.
O melhor possível
Ok!
ÓTIMO
regular
Sempre procuro melhorar
todos são muito esforçados, eu sinto uma grande força de vontade com as
aulas.
Vejo dedicação nas aulas complementares que o curso oferece com
acompanhamento de alguns professores.
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(6) GRADE CURSO
a grade do curso (direito) é excelente
A grade do curso é muito boa.
A grade do curso me agrada, uma matéria por dia é uma forma de o
aprendizado assimilar com mais facilidade.
BOM
bom. Deveria ser melhor.
curso de oratória, curso de inglês e japonês
De acordo
Devia ser bem explicada no site do aluno.
Está boa
Está equiparada com as demais faculdades, de acordo com minha pesquisa.
EXCELENTE
gosto muito da grade não tenho muito que falar a respeito.
grade ruim
Nenhuma sugestão
Normal.
OK
Ótima
REGULAR
sem sugestões.
(7) INFRAESTRUTURA
a infraestrutura da instituição me passa segurança e confiança
A infraestrutura passa segurança pra todos os alunos, não tem o que
reclamar, além do mais, a faculdade está em fase de reforma.
acho que poderia melhorar as infraestruturas da faculdade em geral
principalmente a cantina.
adequada banheiros, dependências limpas e organizadas
Bom
estrutura precisa de muitos reparos e manutenções
MEDIA
Mediana
médio
melhorou muito, só tenho a agradecer.
Modernização do material de sala
Em minha opinião é boa, claro que dentro do possível.
não ok
O prédio necessita de reformas, principalmente nos banheiros.
Ok!
PODE MELHORAR , ELEVADOR, BANHEIROS
precisa melhorar um pouco
precisa melhorar um pouco em relação aos banheiros.
REFORMAR A BIBLIOTECA,PATIO E SALAS DE AULAS.COLOCAR UM
NOVO ELEVADOR,POIS O ATUAL VIVE QUEBRANDO.
REGULAR
Ruim:
TA MELHORANDO
Tenho medo de ficar presa no elevador.
- Auditório: precário;
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- Banheiros: tenho a sensação de falta de privacidade;
- Catraca: funciona poucas vezes durante o ano.
- Elevador: ruim;
- Lã house: precária;
- Lousa: precária
(8) INTERNET
A internet de fácil acesso e suporte.
A MELHORAR
Boa
bom
Deveria ser acessível aos alunos.
deveria ter mais acesso, deveria ter um logIN para os alunos ter acesso
dentro da sala de aula
deveríamos ter mais acesso.
Excelente.
gosto da internet, me ajuda muito até mesmo porque eu não tenho em casa e
uso o da faculdade para fazer meus trabalhos.
Lenta.
médio
muito fraca, a faculdade precisa disponibilizar o acesso ao wiffi para consultas
a paginas a legislação e jurisprudencias. O curso necessita de link liberados para
estudo na internet
não funciona nos andares superiores
não tem wiffi ,a internet fica sem sinal
nao temos acesso
não temos acesso a internet
não tenho acesso à internet da faculdade.
NÃO USO
Nenhuma sugestão
nos telecentros a internet é ótima, mas o wifi destinado aos alunos nunca
funcionou bem.
O acesso a internet nesta instituição é otimo
ok
OTIMA
Regular
ruim
Wifi devia ser mais amplo.
(9) LIVROS
a biblioteca está cheia de riquezas, parabéns
atualizar alguns livros , de direito isso capacitaria mais .
bom. daria para melhorar.
BONS
Certos livros poderiam sair da biblioteca, talvez por uma taxa maior de dano e
perda, menos dias, ou outro modo de visão para a proteção do livro.
COMPRAR NOVOS LIVROS DE DIREITOS,POIS OS QUE TEMOS NA
FACULDADE A GRANDE MAIORIA ESTAO DEFASADOS
desatualizados
deveriam atualizar alguns autores ou edições
está sempre inovando
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Civil.
-

livros antigos e de edição antiga
Necessita mais exemplares e atualizados.
Nenhuma sugestão
O acesso aos livros da faculdade é otimo
Ok!
Ótimo, com falta em algumas atualizações. Como Código Penal e Processo
otimos
Poucos, mas atendem até o momento.
precisam com urgência ser atualizados e renovados.
regular
ruim
são adequados
são ok, mas poderiam ser atualizados mais vezes
Sempre disponíveis e bem diversificados
Todos que precisei até o momento me atenderam.

(10) MANUTENÇÃO
A limpeza precisa ser mais eficiente.
a manutenção da estrutura da faculdade melhorou muito.
ACOMPANHAR MELHOR ELEVADOR
As manutenções efetuadas na instituição estão de acordo
BANHEIROS SUJOS.....
Boa.
BOM
deveria ser um pouco melhor em relação ao elevador.
deveria ser um pouco melhor ter um elevador melhor
Elevadores deviam ter sua manutenção feitas mais vezes.
Mediana
não ok
Não tenho conhecimento de tal atividade.
Nenhuma sugestão
ok
Passou por reforma recentemente
precisa da mais atenção em geral.
Regular
ruim
Sempre em dia.
(11) MARKETING
A faculdade é pouco divulgada. Muitos só descobrem a faculdade através de
conhecidos que estudam aqui.
Bom.
Deveria ser um pouco mais divulgada.
Fraco, a faculdade deveria divulgar mais.
gostaria de ver mais publicidade sobre a nossa querida faculdade. Acredito
que falta divulgação.
MELHORAR
N\A
Não tenho conhecimento de tal atividade.
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-

Não tenho conhecimentos
Nenhuma sugestão
Ok!
Poderia ter mais divulgação da faculdade que é de excelente qualidade.
regular
ruim.

(12) MATERIAL ESTUDO
a instituição esta sempre inovando para o material de estudo dos alunos.
biblioteca desatualizada
Bom.
BONS
Boons
Gosto do trabalho atribuído pelos professores.
Muito bom, excelente.
Não tenho do que reclamar, o material está sempre completo e suficiente.
Nenhuma sugestão
Ok!
Ótimo
Poderia haver apostilas prontas ou material eletrônico.
precisa disponibilizarem mais, sinto a desejar em alguns aspectos, mais não
entrarei no mérito.
ruim
(13) PESSOAL
a organização das pessoas que integram a faculdade melhorou muito.
Atenciosos e aptos
BOM
Bons
Excelente.
Monto meu próprio material de estudo, construo quadros e resumos em que
me ajuda nas matérias.
Nenhuma sugestão
ok
Ótimo
Pessoal atencioso e carismático.
ruim
bom
(14) PROFESSOR
adoro todos, muito queridos e excelentes profissionais.
alguns professores não tem mais condição de dar aula
BOM
Bons
bons e muito bons.
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Deveriam liberar um pouco mais cedo, pois a segurança dos alunos que
necessitam de trem e ônibus para se locomover fica comprometida.
Excelente
gosto de quase todos, exceto 1 não é pessoal é porque ele não da aula
corretamente
MELHOOOR RENATA
Melhor professora é a Renata, sem sombra de dúvida, admiro muito o Luiz e
a Rosa. OS MELHORES.
muito conhecimento
MUITOS BONS
Nenhuma sugestão
OK
Os professores são ótimos.
otimo
precisa melhorar
professores , melhores mas precisam de livros pra auxiliar os alunos
Professores com bons conhecimentos, atualizados e sempre disponíveis.
Professores deveriam parar de ler textos na sala.
Todos os professores são excelentes
Todos são de alto nivel e comprometidos para atendimento aos alunos. Em
especial o Professor Doutor Luiz coordenador do Curso de Direito
Uns bons outros ruins.
(15) RH
bom
BONS
deveria melhorar
Excelente
Intermediario
muito bom.
não sei avaliar
NÃO SEI AVALIAR
Não tenho conhecimento de tal atividade.
Não tenho conhecimento.
Não tenho conhecimentos
Nenhuma sugestão
Ok!
ÓTIMO
Regular
(16) VALORES
acessível
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Acredito um valor que vemos muito aqui na faculdade é o respeito: "Não
concordo com uma palavra que você disse, mas defendo até a morte o teu direito de
dize- las" - Voltaire.
adequados.
bons
caro
Está dentro do orçamento.
Na média.
Nada a declarar.
Nenhuma sugestão
ok
Os valores estão em média sobre as outras instituições.
ÓTIMO
PODERIAM SEM MENORES.
Por ser uma faculdade relativamente pequena se torna mais próxima dos
alunos o que é algo que considero muito positivo!
Valores acessíveis, o que torna a faculdade melhor diante outras com
mensalidades abusivas.
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