CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
Respostas de Questionários por Pergunta

Aplicação:

Avaliação Desu - 2015/1 - Cursos

Agrupado por:

Curso EE - Engenharia Elétrica Industrial

Você Considera Que o Coordenador do Curso Tem Presteza e Disponibilidade para Atender os Alunos?
Total de respostas: 224
Deveriam responder: 251
Não respondidos: 27
Média: 4

86 Excelente
64 Muito Bom
64 Bom
9 Regular
1 Insatisfatório

38,39 %

0,45 %
4,02 %

28,57 %

28,57 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?
Total de respostas: 224
Deveriam responder: 251
Não respondidos: 27
Média: 3,93

79 Excelente
67 Muito Bom
64 Bom
11 Regular
3 Insatisfatório

35,27 %

29,91 %

1,34 %
4,91 %

28,57 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 224
Deveriam responder: 251
Não respondidos: 27
Média: 3,58

44 Excelente
68 Muito Bom
86 Bom
25 Regular
1 Insatisfatório

30,36 %
19,64 %

0,45 %
11,16 %

38,39 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 224
Deveriam responder: 251
Não respondidos: 27
Média: 3,58

41 Excelente
69 Muito Bom
93 Bom
21 Regular

30,8 %
18,3 %

9,38 %

41,52 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?
Total de respostas: 224
Deveriam responder: 251
Não respondidos: 27
Média: 3,16

30 Excelente
43 Muito Bom
96 Bom
42 Regular
13 Insatisfatório

19,2 %

13,39 %

5,8 %

42,86 %

18,75 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?
Total de respostas: 224
Deveriam responder: 251
Não respondidos: 27
Média: 3,21

27 Excelente
45 Muito Bom
107 Bom
38 Regular
7 Insatisfatório

20,09 %

12,05 %

3,13 %
47,77 %
16,96 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 224
Deveriam responder: 251
Não respondidos: 27
Média: 3,1

23 Excelente
43 Muito Bom
101 Bom
48 Regular
9 Insatisfatório

19,2 %

10,27 %

45,09 %

4,02 %

21,43 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?
Total de respostas: 224
Deveriam responder: 251
Não respondidos: 27
Média: 2,61

20 Excelente
24 Muito Bom
73 Bom
63 Regular
44 Insatisfatório

32,59 %

10,71 %

8,93 %

19,64 %
28,13 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso
Respostas
...
..
..
1
Não tem
Continuar prestando um bom atendimento ao aluno.
nada a declarar
X
sem comentários
continue assim
Sempre melhorar
nenhuma
empty
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A coordenação está de parabéns!
fomente a competição de projetos criados pelos alunos, que trouxessem mais palestras de temas atuais aplicado a
engenharia elétrica
.
Nenhuma.
Muito bom, nada a acrescentar.
Excelente
Sem sugestão
.
Aumentar o acervo bibliográfico da biblioteca.
nada a declarar
.
Sem Sugestões
Discussão com os professores nas reuniões pedagógicas sobre a importância de aplicar a didática nas aulas visando
incentivar o aprendizado ao invés de praticar o "terrorismo" que tira os alunos do sério e não contribui em nada para o
aprendizado.
Não
Sem sugestões
Nada a comentar
-Não
Continuar com sua sensibilidade no trato humanístico com todos.
Não
Ampliar o número de cadeiras de férias e estender esse período para janeiro também.
Nenhuma
Nenhum
não
Coordenação atenciosa e sempre disponível. Cumpre seu papel com excelência.
Excelente.
Sem comentários.
.
XXX
Nenhuma
.
a
Sem Sugestões
x
-
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nenhuma
.
Nada a acrescentar
Satisfeito com a coordenação

A coordenação é ótima!
n/a
A coordenação do curso é muito prestativa com os alunos e vem fazendo um ótimo trabalho. Espero que continue assim!
Continuem com o bom trabalho!
Continue na coordenação
.
.
Nenhuma
sem comentarios
nenhuma
.
Oi
Não tenho nada a declarar.
Sem sugestão
NENHUMA
Ótimo
O coordenador do curso é muito atuante, entretanto, muito bom.
Nada a sugerir
.
Nada a declarar
Nada a acrescentar
---Nenhuma
nada a declarar
n/a
Nada a declarar.
O coordenador foi bem, nos apoiou nas horas necessárias que continue assim, cada vez mais melhorando.
Sem comentários
.
sd
Aaaa
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Nenhum
.
Faz tudo na medida do possível para garantir a fluência e dinâmica do curso
n
TER MAIS INTERATIVIDADE.
Gostaria de Parabenizar a coordenação do Curso de engenharia elétrica pelas grandes melhorias e o comprometimento
para com os alunos.
Nenhum
Continue assim ;)
patrocinar mais a união grupo
a coordenação do curso está de parabéns, me auxiliou bastante no decorrer do semestre.
Sem sugestões.
.
NA
.
legal
oferecer curso de férias para os períodos mais avançados
Continuar sempre buscando novos horizontes para o curso.
Oi
São muito bons. Comentamos recentemente que a iniciativa de interação por email com os alunos foi excelente.
Comunicação é tudo.
.
sem comentario
dd
.
nada a sugerir
Melhor atendimento aos alunos
Nenhuma
n
Deve haver mais interação entre os alunos e professores. A coordenação do curso deve estar mais atenta quanto a
estágios!
-Nada a declarar.
Oferecer mais disciplinas em período de férias
nenhuma
nenhum
na
sem sugestões
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.
Bom
.
melhorar no atendimento ao aluno
Nao
qq
Nenhuma
.
Nada a sugerir.
Ofertas disciplinas em férias
.
Sem sugestões!
não
nao
nenhuma
Muito bom
nenhuma
Nenhuma sugestão.
xxxxxxxxx
buscar por disciplinas que aproxime os discentes com o mercado de trabalho
Está sendo feito um bom trabalho.
muito bom!!!
bom
.
Aproximar do estudante
Muito boa.
Sem Comentários
N
nada
nao
Muito boa
Sem comentários.
ok
sem comentários
Nada a declarar, excelente coordenador.
n
Nenhuma
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-Agradeço a disponibilidade do coordenador em ajudar os alunos.
...
Sem sugestões
NENHUMA
Nada a declarar
Facilitar horários para alunos em fase de conclusão.
Nenhuma
diminuir os conflitos entre disciplinas de períodos diferentes e continuar reversando as disciplinas entre tarde e noite
período a período.
.
nao
NENHUM
não tenho
O curso e excelente
Melhorar a aproximação com os alunos
xxxxx
--xx
Melhorar a divisao das cadeiras para o periodo noturno, favorecendo tambem quem trabalha.
Otima coordenação
sem sugestao
z
boa coordenação
bom
Sem sugestões e comentários
Melhor o acompanhamento do curso promovendo reuniões com os alunos do curso de Engenharia Industrial Elétrica.
na
sem
A coordenação não deixa a desejar em suas funções!
Sem comentarios
Sem comentarios
Falta mais prática das aulas que são ministradas
Maior interatividade em sala com os alunos
Nada
nao
....
Não tenho sugestões a oferecer.
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Atendem as expectativas, nao tenho sugestoes de forma geral.
Deixar de ser adepto e conivente com o não cumprimento integral da carga horaria
acho satisfatório , mas a coordenação poderia ter mais autonomia.
A
Muito bom desempenho
.
.
Priorizar a melhoria contínua, observando o que acontece nas universidades ao nosso redor de forma a manter a qualidade
nos serviços prestados.
sem comentários
Estou longe, não convém sugerir.
Não
Bom trabalho.
maior participação dos alunos
sem comentários
.
Sem comentários...
Sem comentários!
Não
Nenhum comentário
n
.
Sem sugestões
esta muito bom
xXa
nada
N/A
Total de respostas: 224

Deveriam responder: 251

Não respondidos: 27

Sugestões E/ou Comentários para o Curso
Respostas
...
..
..
2
Não tem
Intensificar na cobrança de resultados para os alunos e termos um conceito de excelência.
nada a declarar
X
sem comentários
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continue assim
atividades extra classe que desafiem o conhecimento dos alunos
tipo competições
nenhuma
empty
Gostaria que houvesse um espaço de horário para o jantar
precisa reformular a grade curricular, pois o engenheiro eletricista que esta em alta é diferente do da indústria.
.
Nenhuma.
Muito satisfeita com o curso até o momento
Curso está com o nível muito bom, salas e laboratórios em excelentes condições.
Sem sugestão
.
Aumentar o acervo bibliográfico da biblioteca.
nada a declarar
.
Sem Sugestões
Discussão com os professores nas reuniões pedagógicas sobre a importância de aplicar a didática nas aulas visando
incentivar o aprendizado ao invés de praticar o "terrorismo" que tira os alunos do sério e não contribui em nada para o
aprendizado.
Não
Sem sugestões
Curso muito bom
-Não
Aperfeiçoar sempre e buscar parceria com as empresas do setor.
Não
Melhorar as instalações de salas de aula.
Nenhuma
Reformulação da Grade Curricular
não
Por em quanto, em nada o curso de Engenharia Industrial Elétrica me fez pensar em desistir. Continua sendo o meu sonho.
Excelente.
Sem comentários.
.
XXX
Nenhuma
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.
a
Sem Sugestões
x
nehuma
.
Nada a acrescentar
Satisfeito com o curso
O CURSO É BOM, MAS PODERIA SER MELHOR.
n/a
O curso vem melhorando muito,mas carece de espaço para aulas práticas. Não que o espaço existente seja
insatisfatório,mas os laboratórios poderiam ser mais organizados caso outros espaços do instituto estivessem
disponibilizados para o curso.
Continuem com o bom trabalho!
Deixem Orlando na coordenação
.
.
Nenhum
sem comentarios
nenhuma
.
Oi
Não tenho nada a declarar.
Sem sugestão
NENHUMA
Ótimo
Nada a declarar.
Nada a sugerir
.
Nada a declarar
Nada a acrescentar
---Nenhuma
nada a declarar
n/a
Nada a declarar.
Foi bom mas faltou um pouco mais ligar a parte prática com a teórica logo agora no início.
03/05/2018 16:29

Página: 11

CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
Respostas de Questionários por Pergunta

Sem comentários
.
dsf
Aaa
Nenhum
.
O curso tem muitas atrações e me sinto motivado a participar dele
n
SER MAIS DINÂMICO.
Apenas seria melhor se o acervo da Biblioteca para o curso de engenharia fosse melhorado.
Nenhum
Ótimo
ser mais aberto
o curso de engenharia industrial elétrica está se encaixando com os meus objetivos e cada vez mais tenho a certeza de que
eu estou no curso do qual tanto desejei.
Sem sugestões.
.
NA
;
Acredito que o acervo da biblioteca é insuficiente e completamente sem utilidade para o andamento das disciplinas do
curso, principalmente considerando as disciplinas dos últimos semestres.
nenhum
Continuar sempre buscando novos horizontes para o curso.
Oi
O curso ainda tem muito a melhorar, mas em comparação com a outra universidade federal que temos, está de parabens.
.
sem comentario
dd
.
nada a sugerir
Bom curso
Nenhuma
n
O curso deve ter mais convênio com empresas, pois os aluno que tentam se virar para conseguir estágio.
-Nada a declarar.
Mais aulas práticas na grade curricular e estreitamento na relação com novas empresas de tecnologias.
nenhuma
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nenhum
na
sem sugestões
.
Bom
.
O curso é excelente e gosto muito
Nao
qq
Nenhuma
.
Nada a sugerir.
Pontuar notas com atividades práticas
.
Sem sugestões!
não
nao
nenhuma
Muito bom
nenhuma
Nenhuma sugestão
yyyyyyyy
maior proximidade entre o curso e o mercado de trabalho
Aumento da carga horária de aulas práticas.
bom!!
bom
.
Investir em práticas indústrias, aproximando da realidade
Muito bom.
Sem Comentários
N
nada
nao
Muito bom
Sem comentários.
ok
sem comentários
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Excelente curso, atende as expectativas.
n
Nenhuma
-Disponibilizar a disciplina de Matlab Avançado.
...
Sem sugestões
DEVERIA HAVER A OPÇÃO DO CURSO SER NÃO PRESENCIAL
Nada a declarar
Disciplinas com conteúdos e avaliações mais práticos.
Mais visitas técnicas nas empresas.
possui ênfase em potencia, visto que já possui diversas disciplinas voltadas para area
.
nao
NENHUM
não tenho
O curso e excelente
Garantir maiores investimentos
xxxxx
--xx
Alterar professores
sem sugestoes
sem sugestao
z
bom curso
bom
Sem sugestões e comentários
Deve ser promovidas ações que aproximem o aluno da realidade que o mesmo vai vivenciar no ambiente de trabalho,
enquanto profissional de engenharia.
na
sem
...
Sem comentarios
Sem comentarios
Incentivar a prática de esportes para os alunos
Atualização da estrutura curricular do Curso frente à demanda do mercado local
Nada
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nao
....
Não tenho sugestões a oferecer.
Atendem as expectativas, nao tenho sugestoes de forma geral.
não tem
satisfatório , mas poderiamos mudar a grade curricular retirando cadeiras que não agregam muito valores para o curso de
engenharia.
A
Muito Bem estruturado
.
.
Sugiro que a coordenação do curso dê um enfoque maior na prática, aliado a teoria.
sem comentarios
Estou longe, não convém sugerir.
Melhorias nas aulas práticas.
Melhorem o acervo da biblioteca.
mais aparelhos para os laboratórios
sem comentários
.
Sem comentários...
Sem comentários!
Não
Nenhum comentário
n
.
Sem sugestões
esta bom
xxxxxxxxxxxx
nada
N/A
Total de respostas: 224

Deveriam responder: 251

Não respondidos: 27

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu
Respostas
...
..
..
3
não tem
Melhorar sua prestação de serviço e atendimento ao aluno que continua uma droga.
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nada a declarar
X
sem comentários
continue assim
tá regular
nenhuma
empty
São satisfatórios os serviços!
melhorassem a divulgação das cadeiras de férias.
.
Nenhuma
Excelente, bem atenciosos!
Excelente Atendimento
Sem sugestão
.
Aumentar o acervo bibliográfico da biblioteca.
nada a declarar
.
Sem Sugestões
Discussão com os professores nas reuniões pedagógicas sobre a importância de aplicar a didática nas aulas visando
incentivar o aprendizado ao invés de praticar o "terrorismo" que tira os alunos do sério e não contribui em nada para o
aprendizado.
Não
Sem sugestões
Nenhuma sugestão
-Não
Ter profissionais que queiram ajudar os alunos em geral de forma a serem mais prestativos a cada dia.
Não
Acompanhar mais de perto os alunos que estão devendo disciplinas para buscar soluções que possam atender os
mesmos.
Nenhuma
Nenhum
não
Boa diretoria, sempre disponível e atenciosa.
Excelente.
Sem comentários.
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.
XXX
Nenhuma
.
a
Sem Sugestões
x
nenhuma
.
Nada a acrescentar
Satisfeito com a DESU
A DESU TEM QUE MELHORAR A AGILIDADE DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS.
n/a
Continuem com o bom trabalho!
Passem mais tempo abertos
.
.
Nenhum
sem comentarios
nenhuma
.
Oi
Nada a declarar.
Sem sugestão
NENHUMA
Ótimo
Nada a Declarar.
Nada a sugerir
.
Nada a declarar
Nada a acrescentar
---Nenhuma
nada a declarar
n/a
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Nada a declarar.
Que se aproxime mais do aluno.
Sem comentários
.
fhg
Aaaa
Nenhum
.
Precisa ampliar a atuação com os alunos quanto ao suporte pedagógico e administrativo. Preferencialmente melhorando o
tempo de resposta a requerimentos e solicitações.
n
ESTENDER HORÁRIO DE ATENDIMENTO.
Apenas seria melhor se o acervo da Biblioteca para o curso de engenharia fosse melhorado.
Nenhum
Normal
mais agilidade na entrega de documentos
Achei o Desu muito bem organizado, me ajudando nas informações do qual eu necessitava.
Sem sugestões.
.
NA
;
...
nenhuma
Verificar mais de perto a qualidade de nossos laboratórios e salas de aula. Incluindo também o acervo de nossa biblioteca.
Oi
Mui bom
.
sem comentario
dd
.
nada a sugerir
Melhor atendimento aos alunos
Nenhuma
n
Deve estar mais mais atenta às necessidades dos alunos!
-Nada a declarar.
N/A
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nenhuma
No campus Monte Castelo vivemos dois sérios problemas:
primeiro: Em todo o campus Monte Castelo não possui um bebedouro que ofereça ÁGUA GELADA, sendo que vivemos em
uma região onde clima é tropical e faz-se necessário tal coisa, no entanto somos obrigados a beber água MORNA, como
camelo no deserto.
segundo: Na biblioteca é um ambiente onde não a mínima condição de estudo, pois é um barulho GIGANTE por parte dos
alunos do ensino médio que utilizam a biblioteca como PRAÇA PÚBLICA, sendo que não há uma cobrança severa para
manutenção do silêncio de quem tem a devida competência.
na
sem sugestões
.
Bom
.
Não conheço e por isso não avalio
Nao
qq
Nenhuma
.
Nada a sugerir.
Ok
.
Sem sugestões!
não
nao
nenhuma
Muito bom
nenhuma
Nenhuma sugestão
zzzzzzzzzzzzz
agilidade em alguns processos
Está sendo um bom trabalho.
Acho ue deveria funcionar de segunda a sexta,fora isso,muito bom o atendimento!!!
bom
.
Estar mais próximo dos alunos
Boa.
Sem Comentários
N
nenhum
nao
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Boa
Sem comentários.
ok
sem comentários
Excelente diretor
n
Nenhuma
Disponibilizar para os alunos um espaço dentro do campus para que possam tirar cópias (xerox).
O atendimento é bom.
...
Sem sugestões
NENHUMA
Nada a declarar
Tá de parabéns.
Nenhuma
estender de forma mais simplificada as demandas dos alunos
.
nao
NENHUM
não tenho
O curso e excelente
Promover melhorias para a comunidade estudantil
xxx
--xx
Nada
sem sugestoes
sem sugestao
z
presente
bom
Sem sugestões e comentários
Estabelecer um canal de comunicação com os alunos, visando promover uma maior interação entre a Diretoria e os corpo
discente.
na
sem
...
Sem comentarios
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Sem comentarios
Buscar mais convênio de estágio para os alunos e parcerias de laboratórios com as grandes empresas de São Luís: Vale e
Alumar. Pois existe convênio dessas empresas com a UFMA. E por que não com o IFMA??
Flexibilização no horário de funcionamento
Nada
disponibilizar a declaração basica onde mostra que o aluno está matriculado na instituição no sistema acadêmico.
qualquer outra declaração mais elaborada (solicitando periodo e porcentagem de curso) ficaria da forma como está agora.
....
Não tenho sugestões a oferecer.
Atendem as expectativas, nao tenho sugestoes de forma geral.
ok
raramente compareço ao desu, presumo que as atribuições conferidas a essa secretaria são feitas de ntro do esperado.
A
Atende bem os estudantes
.
.
Aumentar o horário de atendimento aos alunos.
sem comentários
Estou longe, não convém sugerir.
Não
Aumentem o efetivo.
mais pessoal para atender osn alunos
sem comentários
.
Sem comentários...
Sem comentários!
Não
Nenhum comentário
n
.
Sem sugestões
bom
xxxxxxxxxxxx
nada
N/A
Total de respostas: 224

Deveriam responder: 251

Não respondidos: 27

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo
Respostas
...
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..
..
4
não tem
Melhorar a infraestrutura e melhorar iluminação e condições do estacionamento, segurança etc.
melhorar os banheiros, melhorar as salas de aula, melhorar a divisão entre superior e médio, melhorar a segurança na
saída e entrada do ifma, melhorar a biblioteca quanto à baderna realizado pelos alunos que vão apenas para conversar,
melhorar o restaurante e atendimento de forma a diminuir o tempo de espera para ser atendido
X
sem comentários
continue assim
acabar com a construção do prédio do ensino superior
nenhuma
empty
Seria bom que aumentasse o acervo da biblioteca! E que melhorasse o Restaurante Universitário!
as salas do pombal continuam com vários problemas.
o corredor do pombal enche de agua quando chove por causa de goteiras.
há um grande necessidades de tomadas nas salas de aula, pois geralmente só tem 1 por sala.
Aumentar o acervo de livros, ou renova-los.
Nenhuma
Espaço pequeno para o superior
Melhorar estacionamento
Sem sugestão
.
Aumentar o acervo bibliográfico da biblioteca.
nada a declarar
.
Sem Sugestões
Discussão com os professores nas reuniões pedagógicas sobre a importância de aplicar a didática nas aulas visando
incentivar o aprendizado ao invés de praticar o "terrorismo" que tira os alunos do sério e não contribui em nada para o
aprendizado.
Tem coisas que são muito simples de serem resolvidas, de recursos financeiros desprezíveis como: Problemas com
trinco(Já fiquei trancado, a porta bateu e só abria por fora, por sorte tinha gente passando), Vazamento em sala de aula
(inclusive em local de lâmpada - sujeito a curto ou talvez até incendio)
Sem sugestões
biblioteca sem estrutura para comportar os alunos, arcondicionado quebrado, muito quente, nunca tem lugar para estudar e
sempre ta muito quente e com barulho. Falta de estrutura para os alunos.
-Não
No geral muito bom Instituto.
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Não
Retirar as manifestações de frente da biblioteca pois atrapalham quem estuda por lá.
Nenhuma
Menos Burocracia
não
Bom instituto, bons laboratórios e professores qualificados. Para ficar melhor ainda falta a inauguração do novo prédio que
já está em fase final e também a aquisição de mais livros para a biblioteca.
Melhoria na infraestrutura.
Sem comentários.
Melhorar a estrutura física das salas de aula
XXX
Nenhuma
.
a
Sem Sugestões
x
nenhuma
.
Nada a acrescentar
Satisfeito com o Campus
Deve-se melhorar os banheiros, biblioteca(ter um acervo maior) e o departamento médico deve melhorar também
n/a
Criação de bibliotecas setoriais.
Por favor, papel e higiênico e sabão, mais limpeza nos banheiros, controlem o silêncio na Biblioteca.
.
.
Melhorar As Condições D Os Banheiros Disponíveis.
sem comentarios
nenhuma
.
Oi
As instalações do Ifma-Monte Castelo não suportam mais a quantidade de alunos, portanto, já estar mais do que na hora,
ou melhor, já passou da hora de haver uma ampliação. Ou então, a inauguração do prédio do Ensino Superior.
Sem sugestão
NENHUMA
Ótimo
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Nada a declarar.
Nada a sugerir
.
Nada a declarar
Nada a acrescentar
---Melhoria na estrutura em geral do Campus.
nada a declarar
n/a
Nada a declarar.
Que continue se empenhando para que seus alunos tenham melhores oportunidades de trabalho.
Sem comentários
.
xhv
Aaaaa
Nenhum
.
O campus precisa separar Ensino Superior do Ensino Médio/Técnico
n
MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA.
Apenas seria melhor se o acervo da Biblioteca para o curso de engenharia fosse melhorado.
Nenhum
Ótimo faculdade
o barulho nas salas do pombal e alto deveria ser menor.
o Ifma realmente é como eu esperava, um local de ensino com o recurso que todo aluno, seja técnico, seja em graduação
em alguma licenciatura ou bacharelado precisa.
Sem sugestões.
.
NA
;
Acredito que seria interessante se os bebedouros tivessem filtros, pois APARENTEMENTE nenhum dos bebedouros da
instituição possui.
nenhuma
Melhoras em sua infraestrutura.
Oi
Muito bom
.
sem comentario
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dd
.
nada a sugerir
Melhor restaurante e colocar uma xerox dentro do instituto para uso dos alunos.
Nenhuma
n
Estrutura Precária!
-Nada a declarar.
Melhorias dos laboratórios
nenhuma
No campus Monte Castelo vivemos dois sérios problemas:
primeiro: Em todo o campus Monte Castelo não possui um bebedouro que ofereça ÁGUA GELADA, sendo que vivemos em
uma região onde clima é tropical e faz-se necessário tal coisa, no entanto somos obrigados a beber água MORNA, como
camelo no deserto.
segundo: Na biblioteca é um ambiente onde não a mínima condição de estudo, pois é um barulho GIGANTE por parte dos
alunos do ensino médio que utilizam a biblioteca como PRAÇA PÚBLICA, sendo que não há uma cobrança severa para
manutenção do silêncio de quem tem a devida competência.
na
sem sugestões
Expansão do acervo da biblioteca em relação a livros de cursos superiores.
Bom
.
é uma ótima instituição de ensino
Nao
qq
Nenhuma
.
Aumentar o acervo da biblioteca dos livros referentes ao curso de Eng. Elétrica.
Organizar estacionamento
.
Sem sugestões!
não
nao
nenhuma
Muito bom
nenhuma
Nenhuma sugestão
wwwwwwwwwww
melhorar o acervo da biblioteca e a questão da organização da mesma com relação ao barulho e a conversa entre os
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alunos provocando ruídos que atrapalha um ambiente que e para estudo
Melhoria do restaurante, das salas de aula (pombal) e equipar laboratórios.
precisando melhorar os bebedouros,faz tempo que a odontologia não funciona!
bom
.
Investir em infraestrutura laboratórial
Reforma da biblioteca e investimentos no acervo de livros.
Sem Comentários
N
nenhum
nao
.
Sem comentários.
ok
sem comentários
Mudança para o prédio novo.
n
Nenhuma
Disponibilizar para os alunos um espaço dentro do campus para que possam tirar cópias (xerox). Disponibilizar papel
higiênico e sabão líquido nos banheiros.
Nos banheiros, costuma faltar papel higiênico e sabão. A limpeza precisa melhorar.
...
Sem sugestões
MELHORAR A INTERNET AOS ALUNOS
Nada a declarar
Melhorar acervo bibliotecário.
Término da obra.
reorganizar as estruturas físicas
.
nao
NENHUM
não tenho
O curso e excelente
Melhorar a infra-estrutura
xxx
--xx
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Nada
sem sugestoes
sem sugestao
z
Ótima instituição
bom
Sem sugestões e comentários
Disponibilizar um maior número de exemplares de livros na biblioteca da instituição.
na
sem
Gostaria que o restaurante universitário fosse melhorado.
Sem comentarios
Sem comentarios
Melhorar sua estrutura como um todo, pois somente a frente da escola está bonita. Isso é de fazer vergonha. Se um
professor visitante for ao banheiro masculino da escola, ele vai avaliar da pior maneira possível essa instituição.
Reestruturação da biblioteca
Nada
nao
....
Não tenho sugestões a oferecer.
Atendem as expectativas, nao tenho sugestoes de forma geral.
abolir a obrigatoriedade do uso de calça pelos alunos do ensino superior para acesso às dependências do ifma.
acho que o ifma está se adequado a realidade e necessidades dos alunos.
A
Boa instituição pública, espero melhorar para ter padrões maiores
.
.
Continuar a oferecer educação de qualidade a população de São Luís, priorizando sempre a melhoria contínua.
sem comentários
Estou longe, não convém sugerir
Melhorar urgentemente a infraestrutura e separar ensino médio de superior.
Aumentem o efetivo de guardas e coloquem um em cada entrada.
melhoras em toda infraestrutura
sem comentários
.
Sem comentários...
Sem comentários!
Não
Nenhum comentário
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n
.
Sem sugestões
bom
xxxxxxxxxxxx
nada
N/A
Total de respostas: 224
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Aplicação:

Avaliação Desu - 2015/1 - Cursos

Agrupado por:

Curso EM - Engenharia Mecânica Industrial

Você Considera Que o Coordenador do Curso Tem Presteza e Disponibilidade para Atender os Alunos?
Total de respostas: 114
Deveriam responder: 131
Não respondidos: 17
Média: 3,35

15 Excelente
34 Muito Bom
47 Bom
12 Regular
6 Insatisfatório

29,82 %

13,16 %

5,26 %

10,53 %
41,23 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?
Total de respostas: 114
Deveriam responder: 131
Não respondidos: 17
Média: 3,2

12 Excelente
28 Muito Bom
53 Bom
13 Regular
8 Insatisfatório

24,56 %

10,53 %

7,02 %
46,49 %
11,4 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 114
Deveriam responder: 131
Não respondidos: 17
Média: 3,32

15 Excelente
24 Muito Bom
60 Bom
13 Regular
2 Insatisfatório

21,05 %

13,16 %

1,75 %
11,4 %
52,63 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 114
Deveriam responder: 131
Não respondidos: 17
Média: 3,34

17 Excelente
21 Muito Bom
62 Bom
12 Regular
2 Insatisfatório

18,42 %

14,91 %

1,75 %
10,53 %
54,39 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?
Total de respostas: 114
Deveriam responder: 131
Não respondidos: 17
Média: 2,89

8 Excelente
16 Muito Bom
53 Bom
29 Regular
8 Insatisfatório

14,04 %

46,49 %
7,02 %

7,02 %

25,44 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?
Total de respostas: 114
Deveriam responder: 131
Não respondidos: 17
Média: 2,79

8 Excelente
12 Muito Bom
51 Bom
34 Regular
9 Insatisfatório

10,53 %

44,74 %

7,02 %

7,89 %

29,82 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 114
Deveriam responder: 131
Não respondidos: 17
Média: 2,69

8 Excelente
10 Muito Bom
50 Bom
31 Regular
15 Insatisfatório

43,86 %

8,77 %

7,02 %

13,16 %

27,19 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?
Total de respostas: 114
Deveriam responder: 131
Não respondidos: 17
Média: 2,68

8 Excelente
12 Muito Bom
48 Bom
27 Regular
19 Insatisfatório

10,53 %

42,11 %

7,02 %

16,67 %

23,68 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso
Respostas
Colocar mais cadeiras na área de Planejamento e Projetos
Nenhuma
A coordenação procura fazer o trabalho na maneira que pode
.
..
EXCELENTE
A
Sem comentários
artar
Sem Comentários
SEM COMENTARIOS
bom.
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Continuem melhorando
...
nada
NÃO
A coordenação devia estar mais atenta aos problemas do curso para que possam encontrar soluções mais rápidas. Por
favor, abram de uma vez, o curso no ENEM.
Muito bom
Sem comentários ou sugestões.
...
.
sasad
n
Poderia haver uma maior aliança entre coordenadores e diretoria, um maior relacionamento.
Melhoramento dos laboratórios
Sem comentários.
Ao meu ver a condenação do nosso curso está boa.
*
Bom.
Que se empenhe melhor a resolver problemas de alunos
fornecer mais disciplina de férias .
Precisa veroficar se os professores estao entregando as notas no periodo certo, sem adiamentos, pois issp de certa forma
desgasta o aluno visto que tem nao tem uma plano organizafo de estudo, dessa forma, se formam profissionais
acomodados e que apreciam o adiamento e nao atingir metas nos prazos.
Continuem o ótimo trabalho.
.
O curso está passando por melhorias consideráveis. Deve continuar com o mesmo ritmo para não estagnar.
nda
Disponibilizar disciplinas de ferias.
Tem feito um bom trabalho.
Outra coordenação
...
Um pouco mais de envolvimento com os alunos seria interessante
A coordenação deveria buscar maior diálogo com os alunos e com outros departamentos dentro e fora do IFMA, buscando a
modernização do curso de engenharia mecânica.
*
Invistam em um layout de organização melhor. E integre todos os laboratórios com conexão à internet.
está bom
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A coordenação do curso é excelente!
Definir cronograma de reunião bimestral com cada turma do curso para avaliar as oportunidades
Algumas atitudes da coordenação não são corretas. A permissão que alunos façam cadeiras sem ter pré requisito a
disciplina e a falta de inclusão de cadeiras de férias são alguns pontos negativos a atual coordenação.
sem sugestões.
Excelente
Coordenação dentro do padrão, acompanhando os alunos do curso
Nenhum
Desenvolvimento de projetos/ pesquisa com beneficios aplicáveis a comunidade local
Disponibilizar mais cadeiras no curso noturno ou cadeiras de ferias ou sabado para acelerar a formaçao dos alunos de
mecanica
Bom
Continuar com o trabalho
Por enquanto estar bom o problema não depende só da coordenação do curso
NENHUMA
Se comentários
Não há
A
ok
ok
na
Interagir mais com os alunos.
Muito bom
Nada a comentar
Mais atentos quanto a questão de presenças em relação aos proprios professores
...................
.
.
.
sem comentarios.
Mais palestras e minicursos
Nenhuma
A coordenação do meu curso é ótima.
Ficar mais próximo ao aluno
.
Estou prestes a me formar e solicitei uma disciplina para o coordenador e pedi que a mesma fosse ofertada no periodo da
noite, pois trabalho a tarde e ele ofertou a mesma no periodo da tarde, sendo que a disciplina so foi ofertada por solicitacao
minha, enfim sai prejudicada no final das contas e nao poderei fazer a disciplina. Dessa forma acredito que a coordenacao
deveria procurar melhorar a comunicacao com os alunos, principalmente a respeito do horario que alguma disciplinas
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deveriam ser ofertadas.
dar uma melhor atenção ao alunado
nada
.
Gerar um maior envolvimento dos alunos com competições extra curriculares
.
Sem comentário
nada a declarar
a
Nada
Nenhum
Muito bom
Continuem a ensinar com determinação.
sem comentários.
Continuar o bom trabalho.
a
verificar a possibilidade do curso ser em um único turno
sem comentários
Nenhum
Sem comentarios
.
.
Não fiz os dois últimos períodos.
Sem comentarios.
melhoria continua
.
N/A
Não possuo.
A coordenação do curso esta de parabéns.
Sem Sugestões
Mais foco
Total de respostas: 114

Deveriam responder: 131

Não respondidos: 17

Sugestões E/ou Comentários para o Curso
Respostas
O melhor
Nenhuma
No geral, Um curso bom
.
..
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EXCELENTE
A
Sem comentários
rstsrt
Sem Comentários
SEM COMENTARIOS
bom.
Continuem melhorando
A disciplina de Motores a combustão interna deveria ser obrigatória.
...
nada
NÃO
O curso da engenharia mecânica deve implementar com mais rapidez as mudanças propostas que foram discutidas
quando a equipe do MEC estava no instituto. Reconheço que já foram feitos investimentos em equipamentos e estruturas,
mas ainda há varias coisas a fazer. Por favor, abram de uma vez, o curso no ENEM.
Muito bom
Sem comentários ou sugestões.
...
.
sd
n
Poderia haver uma maior aliança entre coordenadores e diretoria, um maior relacionamento.
Melhoramento dos laboratórios
Sem comentários.
Melhoria dos laboratórios.
*
Tá melhorando muito, parabéns!
O curso esta em processo de reconhecimento do mec o que causa insegurança aos alunos e incertezas quanto a própria
existência do curso.
melhoria nas salas de estudo.
O curso precisa se focar mais em projetos, design de partes, as displinas relacionados a design pouco se aprofunda em
como realizar um real ptojeto de uma peca mecanico.
Espero sempre melhorias, até mesmo porque, somos uma das referências do Maranhão.
.
Conseguimos avaliação do MEC como curso de nível 3 esse ano. Devemos manter essa classificação e trabalhar para que
melhoremos ou não percamos esse nível.
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nda
Disponibilizar disciplinas de ferias.
Espero que haja melhorias em alguns laboratórios.
Muito boa a disciplina
...
Certas cadeiras eletivas que quase não são disponibilizadas poderiam ser disponibilizadas
O curso de engenharia mecânica é muito bom mas poderia ser mais prático, com mais aulas nos laboratórios e oficinas e
um pouco menos em salas com quadros.
É necessário mais livros com edições atualizadas na biblioteca. Os existentes são muito poucos.
Adiantem as matrículas para novos alunos para o curso ganhar um novo ânimo.
está bom
O curso está excelente!
Proporcionar mais visitas a fabricas do mercado maranhense
Falta um empenho maior por parte da coordenação para reabrir o curso de engenharia!
sem sugestões.
Excelente
Bom curso
Nenhum
Mais utilização de laboratórios inclusive nas aulas consideradas como teoricas em disciplicas como Fisica I e II, ou
quimica.
regular
Melhorias nas salas de aula e nas cargas horárias
melhorias da laborátorios e oficina
DEVERIA TER POSSIBILIDADE DE SER NÃO PRESENCIAL
Sem comentários
Não há
A
ok
ok
na
Melhorar as aulas.
Muito bom
Nada a comentar
Mais horas em laboratórios
.......................
.
.
.
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sem comentarios.
Mais palestras e minicursos
Nenhuma
Mais recursos estruturais e livros na biblioteca.
Melhorar mais na estrutura
.
Deveria ser ofertada mais disciplinas optativas sobre planejamento e gestao e menos sobre materias, ou pelo menos
intercalar nos periodos, pois todo periodo sao as mesmas.
melhorar os laboratorios
nada
.
Gerar Maior envolvimento prático dos alunos
.
Sem comentário
nada a declarar
a
Nada
Nenhum
Muito bom
Continuem a ensinar com determinação.
sem comentários.
Melhores laboratórios.
s
n
Mais aulas praticas.
Nenhum
Sem comentarios
.
.
Não fiz os dois últimos períodos.
Sem comentarios.
atualizar a grade curricular
.
N/A
Não possuo.
O curso de engenharia mecânica deveria ter um conteúdo mais prático, aulas e professores com experiência pratica fariam
toda adiferença.
Sem Sugestões
Mais foco
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Total de respostas: 114

Deveriam responder: 131

Não respondidos: 17

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu
Respostas
Cláudio Leão, você é o cara
Nenhuma
Muito solicita, parabéns.
.
..
EXCELENTE
A
Sem comentários
srtsa
Sem Comentários
SEM COMENTARIOS
bom.
Maior oferta de curso de fériaas
...
nada
NÃO
A DESU juntamente com o coordenador do curso, deveriam se fazer mais presentes, para solucionar problemas estruturais
no DMM(sucatas, falta de internet em alguns pontos, e pilhas de documentos e armários no fundo do departamento).Por
favor, abram de uma vez, o curso no ENEM.
Muito bom
Sem comentários ou sugestões.
...
.
sdasa
n
Poderia haver uma maior aliança entre coordenadores e diretoria, um maior relacionamento.
Atualização da grade curricular do curso
Sem comentários.
Ao meu ver também o desu atende às necessidades.
*
Muito bom
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Que trabalhem juntos a coordenação do curso pra que seja reaberto o curso de engenharia mecânica
que as datas de matricula coincidam com outras instituições para realização de disciplina isolada , pelo fato de não
coincidir as outras instituições como por exemplo a UEMA não aceita a declaração fornecida.
Eu considero que a desu deveria fiscalizar mais os professores pressionando-os, dessa forma, eles entrelancem as notas
no prazo certo, e finalize atividaatividades no tempo certo, alem de verificar se eles colocam da maneira correta. E
complicado para um aluno que nao tem suas provas por examplo comprovar as suas notas que foram lancadas de
maneira erronea
Sempre prestando um serviço de qualidade, continuem sempre assim.
.
O trabalho realizado é satisfatório.
nda
sem comentarios
Acho que a DESU fica sobrecarregada as vezes por ser responsável por toda documentação de todos os cursos.Deixar a
cargo dos departamentos os documentos referentes a ele minimizaria o problema
Agradeço as oportunidades que a Desu dá aos graduandos.
...
Bom trabalho
A Desu deveria observar melhor os professores do departamento de mecânica. Existem professores com dificuldades em
cumprir as suas rotinas, por exemplo lançamento de notas nos diários.
*
Aproximem-se (pedagogicamente) dos alunos.
está bom
A Diretoria do Ensino Superior é excelente!
Melhorar o nível das ferramentas da parte prática do curso
sem comentarios
sem sugestões.
Excelente
Acompanhasse e orientasse mais o aluno nos cursos
Nenhum
Disponibilizar mais cadeiras no curso noturno ou cadeiras de ferias ou mesmo no sabado
bom
Continuar com o acompanhamento estudantil
melhor comunicação entre professores e coordenação do DESU
NENHUMA
Sem comentários
Não há
A
ok
ok
na
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Melhorar o atendimento.
Muito bom
Nada a comentar
muito bom
........................
.
.
.
sem comentarios.
Disponibilizar declaração de matricula pelo sistema academico
Nenhuma
Muito bom.
Sem comentáros
.
Excelente o atendemento na DESU.
resolvem rapidos
nada
.
Gerar mais contato entre empresa e universidade
.
Sem comentário
nada a declarar
a
Nada
Nenhum
Muito bom
Continuem a ensinar com determinação.
sem comentários.
Continuar o bom trabalho.
d
não
sem comentários
Nenhum
Sem comentarios
.
.
Não fiz os dois últimos períodos.
Sem comentarios.
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atender nas sexta-feiras
.
N/A
Não possuo.
A diretoria do curso esta de parabéns.
Sem Sugestões
Mais foco
Total de respostas: 114

Deveriam responder: 131

Não respondidos: 17

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo
Respostas
Precisa domar esses alunos do Técnico que pelo amor de Deus
Melhorar estrutura da biblioteca, possibilitando empre´stimo de no mínimo 3 livros e mais opções.
Poderia prestar mais atenção aos laboratórios, para que haja uma melhor produção.
.
..
EXCELENTE
A
arrumar o campus
Sem comentários
sratas
Sem Comentários
SEM COMENTARIOS
bom.
Continuem melhorando
Uma biblioteca de 6 prateleiras não tem como atender diversos cursos de nível técnico, superior e pós-graduação.
Precisamos de uma ampliação da biblioteca urgentemente.
...
nada
NÃO
Estou insatisfeito com a presença dos representantes da administração no IFMA para resolver diversos problemas, como
estrutura precaria do instituto, biblioteca barulhenta e SUPERLOTADA, TODOS os banheiros em péssimas condições de
uso, pintura deficiente, segurança mínima, alunos do tecnico que não tem aula e ficam zanzando pelo ifma, restaurante em
OBRASSS e por ai vai.
muito bom
Sem comentários ou sugestões.
...
.
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dsax
n
Poderia haver uma maior aliança entre coordenadores e diretoria, um maior relacionamento.
Melhoramento da infraestrutura para melhor atender os alunos
Sem comentários.
Melhoria do prédio. Principalmente o do ensino superior.
*
.
Que de tudo êxito aos construção que vem passando assim podemos ampliar as vagas de ensino
Maior informação sobre começo e inicio de obras realizadas no CAMPUS .
IFMA precisa de mais espaco de estudo para os estudantes. Visto que tem uma grande quantidade de alunos e poucas
salas de study , a biblioteca muitas vezes deixa de ser uma area silenciosa para ser mais uma area de convivencia.
Referência no Maranhão.
.
O Instituto precisa de algumas reformas em alguns setores que tem infiltrações, como na biblioteca, e em outros prédios
que por serem antigos precisam de reforma.
nda
Melhorar a qualidade da alimentacao do refeitorio.
Mais uma vez ratifico o que sempre escrevo nesse questionário. Há a necessidade do desmembramento do curso superior
com o médio/técnico.
A obra do prédio destinado aos cursos superiores deve ser concluída o quanto antes.
Ainda precisa melhorar a infraestrutura.
...
Adicionar mais livros no acervo da biblioteca
O Ifma poderia ter uma biblioteca com melhores instalações e melhor controle. A estrutura da Biblioteca apresenta sérios
problemas, como falhas constantes nos condicionadores de ar e nos banheiros.
*
Melhorem a segurança na área das paradas de ônibus.
está bom
O Campus São Luís - Monte Castelo está muito bem!
melhorar o nível de segurança na área externa do prédio parada de onibus
sem comentarios
sem sugestões.
Excelente
melhorar as estruturas internas e os estacionamentos
Nenhum
Incentivo ao desenvlvimento dos Centros Academicos dos cursos, para incentivar a participação dos alunos na melhoria da
instituição
Melhorar a quantidade de livros para áreas de engenharia
Melhoria na Infra estrutura e recepção dos alunos
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melhorias na estrutura do prédio estar horrível por dentro
MELHORAR SUA INTERNET PARA OS ALUNOS
Sem comentários
Não há
A
ok
ok
na
Melhorar o cardápio da cantina e a oferta de lanches.
Muito bom
Nada a comentar
Maior quantidade de acervo de biblioteca
............................
.
.
.
sem comentarios.
Melhorar sua infraestrutura
Melhorar as condições das salas de aula, material audiovisual e laboratórios.
Vejo o esforço para melhorar.
Fazer mais divulgação dos cursos e melhorar algumas salas de aula
.
Separar a bilbioteca do superior e do medio-tecnico, uma vez que o pessoal do medio faz muito barulho e atrapalha o
pessoal do superior alem de ocupar todas as mesas para conversar ou ficar no ar condicionado.
boa instituição
nada
.
Melhoria dos laboratórios e maior liberdade de uso dos equipamentos atuais
.
Sem comentário
nada a declarar
a
Nada
Nenhum
Muito bom
Continuem a ensinar com determinação.
sem comentários.
Melhoras na estrutura física.
f
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não
Mais laboratórios.
Nenhum
Sem comentarios
.
.
Não fiz os dois últimos períodos.
Sem comentarios.
melhorar as estrutura fisica
.
N/A
Não possuo.
salas mais acessíveis e espaçosas...
Sem Sugestões
Mais foco
Total de respostas: 114
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Aplicação:

Avaliação Desu - 2015/1 - Cursos

Agrupado por:

Curso MT - Licenciatura em Matemática

Você Considera Que o Coordenador do Curso Tem Presteza e Disponibilidade para Atender os Alunos?
Total de respostas: 89
Deveriam responder: 120
Não respondidos: 31
Média: 3,31

17 Excelente
13 Muito Bom
43 Bom
13 Regular
3 Insatisfatório

14,61 %

19,1 %

3,37 %
48,31 %
14,61 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?
Total de respostas: 89
Deveriam responder: 120
Não respondidos: 31
Média: 3,16

14 Excelente
14 Muito Bom
38 Bom
18 Regular
5 Insatisfatório

15,73 %

15,73 %

42,7 %

5,62 %

20,22 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 89
Deveriam responder: 120
Não respondidos: 31
Média: 3,35

14 Excelente
19 Muito Bom
43 Bom
10 Regular
3 Insatisfatório

21,35 %

15,73 %

3,37 %

48,31 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 89
Deveriam responder: 120
Não respondidos: 31
Média: 3,43

17 Excelente
18 Muito Bom
43 Bom
8 Regular
3 Insatisfatório

20,22 %
19,1 %

3,37 %
8,99 %
48,31 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?
Total de respostas: 89
Deveriam responder: 120
Não respondidos: 31
Média: 2,97

13 Excelente
12 Muito Bom
33 Bom
21 Regular
10 Insatisfatório

13,48 %

14,61 %
37,08 %

11,24 %

23,6 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?
Total de respostas: 89
Deveriam responder: 120
Não respondidos: 31
Média: 2,98

11 Excelente
12 Muito Bom
38 Bom
20 Regular
8 Insatisfatório

13,48 %

12,36 %
42,7 %

8,99 %

22,47 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 89
Deveriam responder: 120
Não respondidos: 31
Média: 2,85

12 Excelente
10 Muito Bom
32 Bom
23 Regular
12 Insatisfatório

11,24 %

35,96 %

13,48 %

13,48 %

25,84 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?
Total de respostas: 89
Deveriam responder: 120
Não respondidos: 31
Média: 2,76

13 Excelente
11 Muito Bom
25 Bom
22 Regular
18 Insatisfatório

12,36 %

28,09 %

14,61 %

20,22 %
24,72 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso
Respostas
NENHUMA
Que tenhamos mais informações referente aos recursos prestados pelo instituição e coordenação, prestando assim
melhor atendimento às necessidades do discente.
nada a declarar
Poderia ser mais próxima ao aluno, analisando com este aspectos da formação acadêmica. Conversar com o aluno sobre
as disciplinas a serem cursadas observando suas opiniões.
nenhum
nenhum
..
nada
Atuação da coordenação bastante correta e competente.
pra quê? minhas sugestões nunca são ouvidas, continua tudo igual, uma bagunça, na biblioteca ninguém consegue
estudar com o barulho causado pelo ensino médio, quando temos sala não tem ar condicionado....
n
Nao
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Acompanhar mais de perto o rendimento dos alunos
Que o coordenador do DEMAT seja mais presente para com seus alunos.
nenhum(a)
nada a comentar
vsva
sem comentários
Poderia ser melhor. basta ter força de vontade
Nada a comentar
Ser mais interativo com os alunos
bom
Sem sugestões
Nenhuma
Trabalho excelente,,,
sem comentários
bom, nao tenho o QUE RECLAMAR!
NA
Nenhuma
...
Melhorar a comunicação com os alunos quanto a professores ausentes na casa
ESPERO QUE NESTE SEMESTRE NÃO FIQUEMOS COM HORÁRIO OCIOSO.
nada a declarar.
nada
Sem sugestao
Precisa ser mais atenciosa com as necessidades dos alunos
Não
Nenhuma
Sem comentários
bom
sem sugestões ou comentários
Gostaria que ofertassem oficinas voltada ao Geogebra
aaa
nenhuma
Nenhuma
Nada a comentar.
e
É uma coordenação presente, só não conhecemos direito o coordenador, mas sempre que precisamos a coordenação em
si nos ajuda.
Nenhum
melhorar
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disponibilizar mais disciplinas pedagógicas de férias.
Os professores devem trabalhar mais a profundidade do conteúdo que exigem nas provas.
nada
ESTAR MAIS PRESENTE NA COORDENAÇÃO DO CURSO
Que tenha maior diálogo com os alunos
Sempre à disposição e interessado em solucionar qualquer problema do aluno relacionado ao curso que estiver ao
alcance. Parabéns!
Um acompanhamento melhor em relação a constante faltas de professores.
Nenhum
disponibilizar mais insumos para o ensino e aprendizagem das materias do curso
Uma melhor comunicação com os alunos.
SEM
nenhum
sem sugestões
Sem comentários
Nada a declara.
mudar
Mais atenção aos alunos calouros
continuem assim, bem eficazes.
Nada
Sem sugestão
nenhum
muito bom
o coordenador poderia acompanhar melhor os alunos durante as aulas.
Esta bem
Melhor comuniçao com os académicos do curso.
não tenho
Acompanhar os motivos pelos quais muitos alunos têm dificuldade em conseguir notas satisfatórias.
Estão indo bem
Nenhum
Parabéns pelas disponibilidades em nos auxiliar.
As grades curriculares deveriam ser mais voltadas a como lecionar.
Nenhuma
O curso precisa de mais dinâmica
.
N
Nenhuma
BOM
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Bom
Não tenho nenhum comentário.
Total de respostas: 89

Deveriam responder: 120

Não respondidos: 31

Sugestões E/ou Comentários para o Curso
Respostas
NENHUMA
Que tenhamos mais acesso aos laboratórios e ambientarão referente ao departamento e curso referente.
Que todas as disciplinas do curso de matemática fossem no turno vespertino.

O curso é bom.
nenhum
nenhum
..
melhorar os horários.
Matriz curricular mais flexível.
pra quê? minhas sugestões nunca são ouvidas, continua tudo igual, uma bagunça, na biblioteca ninguém consegue
estudar com o barulho causado pelo ensino médio, quando temos sala não tem ar condicionado....
n
A matriz curricular precisa ser revista e analisada novamente parà ser mais objetiva quanto ao curso.
Fazer seletivos duas vezes ao ano
ainda nenhuma
nenhum(a)
nada a comentar
svsavea
sem comentários
mais projetos
Nada a comentar
Ter mais opções de bolsas de estudo
bom
Sem sugestões
Nenhuma
Melhor qualidade das salas de aula.
sem comentários
Curso estás otimo! Só poderia ter mais cadeiras a noite e nao tarde!
NA
nenhuma
...
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Curso ótimo
QUANDO O PROFESSOR FALTAR. AVISEM OS ALUNOS.
nada a declarar.
nada
Sem sugestao
excelente
Não
Nenhuma
Sem comentários
bom
sem sugestões ou comentários
Curso indispensável para a sociedade.
aaa
nenhuma
nenhuma
Nada a comentar.
e
É um curso muito bom, mas que precisamos melhorá-lo para o tornar excelente.
Nenhum
melhorar
o curso é satisfatório em sua grade curricular.
achei interessante as disciplinas oferecidas
nada
MELHORAR OS HORARIOS
Que tenha disciplinas de informática específica
sem
Sem sugestões ou comentários.
Nenhum
fazer extensoes
A grande curricular do curso contempla a formação sólida para bons professores de matemática.
SEM
nenhum
sem sugestões
Sem comentários
O curso é de excelente qualidade e os professores não deixam a desejar, principalmente os do DEMAT, até o momento
não vejo pontos negativo no curso.
mudar
Mais atenção
continuem assim, bem eficazes.
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Nada
Sem sugestão
nenhum
muito bom
aumentar o numero de vagas.
Esta bom
Rever as emetas do cursos..pois tem disciplinas que ta como eletivas como é o caso dos seminarios de matematica e os
alunos re que fazer mesmo sendo eletiva.
não tenho
Não utilizar somente provas como forma de avaliação.
ok
O curso e bom
Muito bom e necessitando apenas que as ementas sejam mais elaboradas.
Nenhuma
O curso deve ter mais disciplinas afins
.
N
Nenhuma
BOM
Bom
Não tenho nenhum comentário.
Total de respostas: 89

Deveriam responder: 120

Não respondidos: 31

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu
Respostas
NENHUMA
Possui um atendimento satisfatório .
nada a declarar
O aluno do superior deveria ser mais ouvido
nenhum
nenhum
..
nada
Menor prazo para emissão de declarações e históricos escolares (24 horas).
pra quê? minhas sugestões nunca são ouvidas, continua tudo igual, uma bagunça, na biblioteca ninguém consegue
estudar com o barulho causado pelo ensino médio, quando temos sala não tem ar condicionado....
n
Nao
Colocar mais cursos de nível superior
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Que em momento de urgência para uma documentação, o servidor não se omita a fazer uma Declaração, ou uma
solicitação de histórico para o aluno.
E que se o horário de atendimento ao aluno somente começa as 14:00, então porque não haver o atendimento ao mesmo
na sexta-feira?!
nenhum(a)
nada a comentar
vasvegv
sem comentários
ok
Nada a comentar
serem mais prestativos e agilizarem seus trabalhos
bom
Sem Sugestões
Nenhuma
Bom trabalho,
sem comentários
excelente atendimento
NA
nenhuma
...
Aumentar a quantidade de atendentes
NADA A COMENTAR.
nada a declarar.
nada
Sem sugestao
Precisa ser mais atenciosa com as necessidades dos alunos
Não
Nenhuma
Esperamos as salas do novo prédio para melhorar a qualidade e a necessidade em que o curso de Matemática precisa.
bom
sem sugestões ou comentários
Gostaria que ofertassem oficinas voltada ao Geogebra
aaa
nenhuma
nenhuma
Nada a comentar.
e
Muito aberta para atender os alunos
Nenhum
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melhorar
a diretoria presta um bom serviço em relação aos alunos.
Acho que pode ser melhorado o atendimento
nada
FUNCIONÁRIOS MAIS EDUCADOS
Nada a sugerir
Mais imparcialidade no atendimento
Sem sugestões ou comentários.
Nenhum
da uma resposta mais breve dos protocolos de aproveitamento de estudos
A izabela precisa ser mas educada.algumas vezes em que ela me atendeu, fez isso de forma arrogante
SEM
nenhum
sem sugestões
Sem comentários
Sempre fui muito bem atendido na DESU.
melhorar
Mais humildade no atendimento e atenção
continuem assim, bem eficazes.
Observar o oferecimento de horários de disciplinas de forma a não prejudicar os alunos
Sem sugestão
bom
muito bom
abrir pela manhã.
Esta bom
Melhorar no atendimento aos academicls
não tenho
SN
ok
Nenhum
Agradeço todas as oportunidades em resolver nossa questões.
Nenhuma
A diretoria precisa estar mais presente na vida acadêmica dos alunos
.
N
Nenhuma
BOM
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Bom
Não tenho nenhum comentário.
Total de respostas: 89

Deveriam responder: 120

Não respondidos: 31

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo
Respostas
NENHUMA
Que tenhamos um autonomia maior sobre o campus no que tange o cursos superiores.
nada a declarar
Melhorar o acervo da biblioteca
nenhum
nenhum
..
melhoria de salas
Melhor estrutura física (biblioteca, laboratórios, etc.).
pra quê? minhas sugestões nunca são ouvidas, continua tudo igual, uma bagunça, na biblioteca ninguém consegue
estudar com o barulho causado pelo ensino médio, quando temos sala não tem ar condicionado....
n
Nao
Aumentar o numero de vagas
nenhuma
nenhum(a)
nada a comentar
asvs
sem comentários
ok
Em minha sala de aula os quadros não são brancos, são um vidro que por traz há uma parede branca, sendo assim nem
todos os pinceis se tornam visíveis la, por favor tomem uma providencia em relação aos pinceis
está faltando infraestrutura: as salas de aula estão velhas , os banheiros estão velhos e falta opções de lugares extra sala
de aula
bom
Sem sugestões
- O acervo da biblioteca poderia ser maior.
Investir dinheiro em beneficio dos alunos,
sem comentários
Otimo campus, nenhuma relcamação!
NA
nenhuma
...
Tratamento diferenciado para ensino superior
ESPERO MELHORIAS NO ESTACIONAMENTO PRÓXIMO A PISCINA.
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nada a declarar.
Eu só gostaria que os pagamentos das multas da biblioteca pudessem ser efetuados na própria biblioteca, porque a coisa
fica um pouco dificil para que nao tem conta no banco do brasil.
Sem sugestao
Precisa ser mais atenciosa com as necessidades dos alunos
Não
Nenhuma
sugerimos com ampliação das salas com um novo prédio acervo(biblioteca) exclusivo para dos níveis superior.
bom
sem sugestões ou comentários
Gostaria que ofertassem oficinas voltada ao Geogebra
aaa
nenhuma
nenhuma
Nada a comentar.
e
A licitação da cantina seja resolvida com urgência para que nós alunos, que praticamente moramos no IFMA, tenhamos
uma alimentação de qualidade e barata, pois há necessidade de muitas das vezes jantar ou almoçar na Instituição
Nenhum
melhorar
melhoras na infraestrutura e liberação do novo prédio para o ensino superior.
Na olimpíada de matemática houve problemas com salas disponíveis.
nada
INUAGURAR O PRÉDIO NOVO, URGÊNCIA DE SALAS DE AULA
Nada a sugerir
Mais bancos nos corredores para evitar que os alunos sentem e deitem no chão dificultando o trânsito de pessoas nesses
lugares.
Sem sugestões ou comentários.
Nenhum
disponibilizar salas de aulas mais adequadas
Melhor segurança para os alunos em virtude da grande quantidade de assaltos.
SEM
nenhum
sem sugestões
Sem comentários
No ifma deveria ter a separação entre os alunos do superior e ensino médio, pelo menos entre as salas, ou seja, um
distanciamento entre as salas.
melhorar
Otima instituição,nao tenho o que reclamar pois somos sabedores da realidade da política brasileira,fator que esta
diretamente relacionado ao desenvolvimento das universidades federais.
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continuem assim, bem eficazes.
Nada
Sem sugestão
deve melhora o aspecto físico do prédio
muito bom
aumentar o acervo de livros para os alunos
Terminem a reforma
Necessita urgentimente de um predio somente pro pessoal do ensino superior
não tenho
Torna-se um Instituto mais flexível.
ok
Nenhum
Digna e responsável pela formação educacional.
Nenhuma
O ifma é uma instituição de qualidade.
.
N
Nenhuma
BOM
Bom
Não tenho nenhum comentário.
Total de respostas: 89
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Aplicação:

Avaliação Desu - 2015/1 - Cursos

Agrupado por:

Curso LB - Licenciatura em Biologia

Você Considera Que o Coordenador do Curso Tem Presteza e Disponibilidade para Atender os Alunos?
Total de respostas: 146
Deveriam responder: 167
Não respondidos: 21
Média: 3,32

20 Excelente
37 Muito Bom
61 Bom
25 Regular
3 Insatisfatório

25,34 %

13,7 %

2,05 %

41,78 %

17,12 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?
Total de respostas: 146
Deveriam responder: 167
Não respondidos: 21
Média: 3,18

15 Excelente
34 Muito Bom
65 Bom
27 Regular
5 Insatisfatório

23,29 %

10,27 %

3,42 %
44,52 %
18,49 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 146
Deveriam responder: 167
Não respondidos: 21
Média: 3,32

11 Excelente
49 Muito Bom
64 Bom
20 Regular
2 Insatisfatório

33,56 %

7,53 %

1,37 %

13,7 %
43,84 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 146
Deveriam responder: 167
Não respondidos: 21
Média: 3,4

17 Excelente
51 Muito Bom
55 Bom
20 Regular
3 Insatisfatório

34,93 %

11,64 %

2,05 %

13,7 %
37,67 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?
Total de respostas: 146
Deveriam responder: 167
Não respondidos: 21
Média: 2,72

11 Excelente
17 Muito Bom
54 Bom
48 Regular
16 Insatisfatório

11,64 %

36,99 %

7,53 %

10,96 %

32,88 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?
Total de respostas: 146
Deveriam responder: 167
Não respondidos: 21
Média: 2,94

10 Excelente
24 Muito Bom
68 Bom
35 Regular
9 Insatisfatório

16,44 %

46,58 %

6,85 %

6,16 %

23,97 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 146
Deveriam responder: 167
Não respondidos: 21
Média: 2,66

13 Excelente
15 Muito Bom
50 Bom
45 Regular
23 Insatisfatório

10,27 %

34,25 %

8,9 %

15,75 %

30,82 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?
Total de respostas: 146
Deveriam responder: 167
Não respondidos: 21
Média: 2,47

9 Excelente
13 Muito Bom
48 Bom
43 Regular
33 Insatisfatório

32,88 %
8,9 %

6,16 %

29,45 %

22,6 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso
Respostas
Melhorar o acompanhamento quanto às disciplinas a serem ministradas por professores de outros departamentos
Nenhuma
Nada
ajeitar o telefone do departamento
Que o curso seja mais dinâmico,com mais práticas de campo,mais interativo,pois,facilita o aprendizado e a compreensão
do tema.O Coordenador tem que ser mais flexível em relação a buscar novas práticas de ensino.
Maior envolvimento em projetos. Ex. PIBID
Falta dinamismo nas aulas,para facilitar o entendimento das aulas.
..
Nenhum
sn
A coordenação atende as necessidades dos alunos.
Mais utilização do laboratório
Determinar um método avaliativo. Ou prova ou trabalho. Alguns professores mostraram-se despreparados e
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desorganizados. Muita coisa p somar p uma nota e no final deu errado. Professores parecem n saber usar o q academico.
A coordenação do curso poderia ouvir mais os alunos, e tentar juntos, a solução para alguns problemas recorrentes
principalmente na disciplina de Biologia.
Estão de parabéns
a coordenação tem que ouvir mais o aluno e não só dizer que na sala de aula quem manda é o professor e em alguns
casos ser flexível ao ponto de escutar e tomar medidas cabíveis conforme o caso.
nada a declarar
nenhuma
Se aula dias de sábado, por favor colocar no sistema acadêmico.
Gostaria de sugerir a solicitação de mais livros do curso de Licenciatura em Biologia. A variedade de livros na Biblioteca é
insatisfatória.
Flexibilidade quanto ao horário de chegada, pois os alunos que trabalham dificilmente conseguem ser pontuais.
Nenhuma
Muito bom
legal
não ha
Muito bom, o atendimento aos alunos.
sem comentários
Maior disponibilidade para projetos e a assuntos que interessam aos alunos como o envolvimento dos mesmos em
atividades que viabilizem uma maior aprendizagem no ambiente acadêmico.
;;;;;;;;;;;;;;;;
Mais educação com os alunos!
Mais aulas em laboratório.
Refazer a carga horaria das disciplinas de biologia com 60h, que é relativamente pouco, já que estamos estudando pra
lecionar justamente essas disciplinas.
Gostaria que houvesse mais eventos de biologia...
.
Sem sugestão
sem sugestão
Melhorias nos recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios).
.
oferecer mais disciplinas de férias
Indiferente
Interação e motivação aos alunos.
nenhuma sugestao
Coordenação Excelente
Xxxxxx
ok
.
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nenhuma.
nenhum
n
atendimento muito bom
Não.
Mais rigidez com os professores...muitos professores possuem autonomia dmais e abusam da autoridade que possuem
acrescentar mais aulas praticas
.
muito bom
Bom trabalho, continuem assim
Sem.
aumentar o acervo da biblioteca na área do ensino de biologia
Parabéns!
nada a declarar
nao
Nda
Nada a declarar
Melhor diálogo com alunos
É importante atuar com maior resolutividade.
.
incentivar os professores a adotar didáticas mais instrutivas para o aluno.
incentivar os professores a adotar didáticas mais instrutivas para o aluno.
Precisamos de mais professores!
nenhuma
Nada.
rever a didática dos professores do dab.
Mais atenção e interação com os alunos.
Ser mais prestativa
Rapidez na resolução dos problemas
sem
Mais atenção a necessidade do alunos.
.
Maior atenção a disponibilidade de professores para ministrar aulas.
Nada adeclarar no momento
Nada a declarar.
nenhum
bom
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...
muito bom
Boa equipe;
Melhorar o espaço físico da coordenação
nenhuma
criar condições de mais aproximação entre os alunos e a desu
Alguns professores precisam ser monitorados, faltam muito, não ministram nem metade do conteúdo e não cumprem
prazos nem de entregas de provas muito menos na digitação das notas, a rematrícula já começou e ainda tem nota por ser
lançada.
Muito bom
B
nenhuma
O COORDENADOR DO CURSO DEVERIA TER MAIS FLEXIBILIDADE PARA COM OS ALUNOS.
Melhor comunicação com os docentes.......
legal
Nenhuma
.
Deveria ser mais ativo
incentivar o cursoa funcionar em dois turnos, matutino e vespertino, e aumentar a carga horária das disciplinas específicas.
Primeiro precisa existi um coordenação...
nao
Sem sugestões e sem comentários
Os professores devem incentivar mais o uso a biblioteca que tem um ótimo acervo, mas pouco usado.
com falhas precisando melhorar
sem sugestões
Criar uma biblioteca própria do curso.
Disponibilizar mais livros de autores diferentes.
Ter uma maior interação com os alunos.
não
Boa gestão.
Sem comentários.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
EXTENDER A CARGA HORÁRIA DAS DISCIPLINAS ESPECÍFICAS
Maior atenção com as disciplinas de outros departamentos para melhorar a interação com os alunos.
Está mais que bem claro que precisamos de mais docentes, temos professores com muita disciplinas que não estão
dando conta, isto está interferindo na qualidade das aulas e consequentimente na motivação e desempenho dos alunos.
Mais atenção
nada a comentar
bom
Sem sugestões
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Melhores explicações e mais atenção para os calouros
Nenhum comentário.
QUE MUDE O COORDENADOR
Nada a declarar
Nenhum comentário
ghg
Não há.
NENHUMA
Maior quantidade de aulas no laboratório e aulas de campo.
Tem atendido satisfatoriamente
...
Sem sugestões
mais clareza nas atividades academicas da coordenação
melhorar a segurança
NENHUM
________________
Disciplina de biologia ministrar as aulas após as 19h. Isso possibilita maior participação e rendimento do aluno.
Oi
Mais projetos de pesquisa
queremos melhorias
com relação a coordenação do curso, está atendendo às minha necessidades e expectativas
ok
.
Atendeu todas a minha necessidades da melhor forma.
ser mais atuante
Total de respostas: 146

Deveriam responder: 167

Não respondidos: 21

Sugestões E/ou Comentários para o Curso
Respostas
Melhor utilização do laboratório no curso
Nenhuma
Nada
deveria ter mais aulas práticas no laboratório
Gostaria que houvesse maior acervo e quantidade de livros atualizados na área do curso.A quantidade de Bolsas de
estudos são poucas e muitas vezes não chega a todos que precisa,pois,pra quem precisa uma ajuda no transporte ou
moradia,faz toda a diferença.
Maior envolvimento em projetos. Ex. PIBID
Disponibilizar mais livros e mais variedades.
..
Nenhum
03/05/2018 16:29

Página: 64

CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
Respostas de Questionários por Pergunta

sn
O curso é bom. So que deveria ter mais aulas práticas.
Verificar os horários de estágio porque muitos estudam a noite e não podem estagiar durante o dia
Alguns professores mostraram-se inflexíveis em relação as notas lançadas erradas e em relação a não informar o critério
usado pra soma das notas. Onde foram feitas várias atividades que n foram colocadas as notas p gente e mesmo assim
ficamos com nota baixa. Até hj entendo esse critéio. Prefiro a prova!!
houve poucas aulas em laboratório.
Estou adorando o curso
o curso é bom mais deveria melhorar se todos os professores fossem comprometidos certo que apenas um tenho o que
reclamar.
mais aulas práticas ,excursões para locais que ajude no ensino a biologia.
nenhuma
Quanto professores existem nesse departamento?1,2,3...
Gostaria que tivesse mais aulas práticas nas disciplinas.
Sem sugestões
Sugiro mais aulas práticas
Acrescentar à grade curricular a disciplina de imunologia
legal
não ha
tem que ser melhorando em bolsas de estudos, laboratórios.
sem sugestões
**
...............................
Mais visitas técnicas!
No caso do lançamento das notas : muito atraso.
Fazer concursos pra mais professores e diminuir a cargas dos que existem, para que possam focar mais nas disciplinas
ministradas e possam dar mais atenção as aulas praticas.
A disponibilizar disciplinas específicas mais de uma vez no ano,pois períodos pares e ímpares acabam prejudicando
alguns alunos.
.
Sem sugestão
sem sugestão
Aumentar a carga horaria das disciplinas da grade (ex.: fisiologia vegetal de demais). A carga horária é muito pouca!
.
oferecer disciplinas durante a tarde
Indiferente
Fazer movimentos que destaque mais o curso.
nenhum
Curso Excelente
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Xxxccc
ok
.
A realização de mais eventos extracurriculares, com validação de carga horária.
nenhum
n
poderia ter mais aulas praticas e laboratorios
Não
proporcionar mais cursos e palestras na área de Biologia
o curso deve acrescentar na sua grade curricular mais aulas praticas
Colocar mais disciplinas práticas
muito bom
Bom corpo docente
Poderíamos ter mais aulas no laboratório.
d
---nada a declarar
nao
Nda
Nada a declarar
Melhor infra estrutura
Resolver o problema da falta de professores e aumentar a oferta de disciplinas de ferias.
.
precisa de reformulação para enfatizar a aprendizagem do aluno. Exemplo: Ter a cadeira de nome científico no começo do
curso.....
precisa de reformulação para enfatizar a aprendizagem do aluno. Exemplo: Ter a cadeira de nome científico no começo do
curso.....
Tem muito o q melhorar!
nenhuma
Nada.
uma reavaliação do curso, colocando uma disciplina de escrita e leitura de nomes científicos.
Mais laboratórios e mais aulas praticas.
Disponibilizar mais professores
Mais aulas de campoooo
sem
Mais organização dos professores em questões de horários.
.
Contratação de novos profissionais;
03/05/2018 16:29

Página: 66

CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
Respostas de Questionários por Pergunta

Aumento na disponibilidade de disciplinas;
Maior incentivo a pesquisa e a produção cientifica;
Evitar colocar disciplinas de período normal como de ferias ( existem disciplinas obrigatórias e pre requisito que só sao
oferecidas nas ferias);
Reciclagem de profissionais para melhor desempenho na didática das aulas.
Desenvolvimento de atividades laboratoriais;
Inclusao de aulas práticas
Nenhuma.
os professores deveriam ser mais próximos dos alunos
bom
...
ótimo, vale cada momento de estudos
Muito bom.
Contratar mais professores para o curso
nenhuma
possibilitar maior numero de aulas praticas epesquisas de campo
Precisamos de salas decentes, a sala 14 é abaixo da critica.
Muito bom
B
nenhuma
MAS POSSIBILIDADES E ALTERNATIVAS DE PAGAR DISCIPLINAS SEM QUE ATRASE A CONCLUSÃO DO CURSO.
Maior acessibilidade ao laboratorio.
masi cadeirass de ferias do departamento , mais professsores
Nenhuma
.
alteração da grade
Aumento da carga horária ESPECÍFICA.
Precisamos de professores de verdade...
nao
Sem sugestões e sem comentários
eventos na area de bio
dinamismo e mais aulas praticas
sem sugestões
Necessitamos de mais livros didáticos .
Disponibilizar mais aulas práticas. Disponibilizar uma área com xerox para que os alunos do turno noturno tenham no
próprio ambiente de ensino, como disponibilidade de se obter com mais facilidade materiais passados por seus docentes
para as aulas.
não
Não apresento sugestões.
Sem comentários.
xxxxxxxxxxxxxxx
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MAIS AULAS PRÁTICAS
Curso precisa de mais professores pois é impossível o meamo professor ministrar duas ou mais disciplinas de forma
satisfatória.
Mais empenho para que o curso seja de qualidade, através dos programas de bolsas.
Precisamos de mais professores e que se disponibilizem para oferta de disciplinas de férias.
Mais disciplinas de férias
nada a comentar
bom
Que os professores informem a secretaria de suas ausência com antecedência para evitar i formações desencontradas.
Nenhuma.
nada a declarar
NENHUM NO MOMENTO
Nada a declarar
nenhum comentário sobre o curso
v hbb
Não há.
NENHUMA
xx
O curso precisa ampliar a quantidade de Laboratórios , apenas 1
....
Excelente
deveria ter mais aulas práticas
melhorar o acervo da biblioteca
NENHUM
________________________
O curso é ótimo.
Oi
Mais laboratorios
o curso precisa de mais recursos e até o que temos geralmente não usamos vamos usar pelo menos o que temos
o curso apenas deixa a desejar no quesito aulas práticas, onde há meses, os alunos não tem acesso ao laboratório.
ok
.
Sempre me atendeu prontamente. Meus Agradecimentos.
ampliar p bacharelado
Total de respostas: 146

Deveriam responder: 167

Não respondidos: 21

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu
Respostas
Verificar pelo resultado final dos diários se há aproveitamento bom do curso pelos alunos
Nenhuma
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Nada
sempre estão de prontidão a resolver problemas
Que a diretoria intervisse e conseguisse mais bolsas de estudo para os alunos do ensino superior.
Melhor programação de horários no período de rematrículas.
Disponibilizar mais bolsas de estudo.
..
Nenhum
sn
A Diretoria é excelente. Resolve tudo com rapidez.
Elaborar horários de forma a priorizar aqueles que apresentam uma carga horária maior.
Alguns professores mostraram n saber usar o q acadêmico. Pelas insistentes vezes que lançaram as notas erradas
sem comentários
Estou gostando da administração
somente por não interferir nas decisões dos professores que as vezes são ditadoras e inflexíveis deixa a desejar, admiro
muito essa valorização onde dentro da sala o professor é a autoridade máxima mais alguns deles abusam desse poder.
disponibilidade de ônibus para congressos
nenhuma
Porque professores das disciplinas pedagógicas faltam tanto?
Gostaria que a DESU enviasse as notícias e informações por email, para os discentes com antescedência. Muitos
discentes que trabalham só podem ver as informações à noite.
Muito boa a atuação
Nenhuma
Atender às sextas feiras
excelente
não ha
Excelente.
nada para comentar
**
.....................................
Mais acompanhamento do curso de Biologia!
Maiores explicações sobre as disciplinas que podemos adiantar, horários, etc.
Ser mais presentes nas necessidades
Sugiro que os documentos ,históricos e declaração não fiquem expostos na bancada para que todos tenham livre acesso a
documentos pessoais..
.
Sem sugestão
sem sugestão
Melhoria na questão do atendimento pedagógico para os cursos do ensino superior.
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.
Oferecer formas de auxílio durante as férias para os alunos
Indiferente
.
nenhum
Curso Excelente
Xxxxxx
ok
.
Uma maior quantidade de profissionais na equipe.
nenhum
n
poderia sugerir a construçao de mais laboratorios para tivessemos mais aulas praticas
Não
ampliar o horário de atendimento
melhorar o atendimento
.
muito bom
Parabéns, pessoas muito cordiais no atendimento
Sem.
d
--NADA a declrar
nao
Nda
Nada a declarar
Atendimento sexta feira
Resolver o problema da falta de salas e obrigar os professores a cumprirem com os prazos para lançamento de notas.
Que tivesse algum local no sistema em que pudessem ser relatadas irregularidades como as ausência dos docentes.
Aumentar a disponibilidade de recursos bibliográficos pois, nós os alunos sofremos com a falta de livros(principalmente de
genética) .
nenhuma
Nada.
atenção a presença e a carga horaria ministrada por todos discentes.
Melhor atendimento.
Ser mais prestativa
Nenhum
sem
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Maior diálogo com os alunos e disponibilidade.
.
Maior atenção as faltas de professores de modo que não venha prejudicar alunos com aulas fora do período acadêmico;
Nada a declarar
Nada a declarar.
A DESU deveria acompanhar mais de perto o trabalho dos professores
bom
...
muito boa, parabens pelo trabalho exercido!
Precisa de mais recepcionistas.
Junto as coordenações tentar melhorar os cursos superiores do Instituto.
nenhuma
sempre que possivel visitar os alunos nas classes
Por favor, moralizem a biblioteca, aquilo é uma praça de bate papo e não um lugar de estudo.
Muito bom
B
Por favor tentem de maneira mais insistente que seja colocada uma guarita de segurança na porta do IFMA.
O DESU É UM ÓRGÃO QUE SEMPRE ATENDE O ALUNO SATISFATORIAMENTE, SEM BUROCRACIA E COM MUITA
COMPETÊNCIA.
O DIRETOR CLÁUDIO LEÃO TORRES É UM EXCELENTE DIRETOR QUE ENALTECE A INSTITUIÇÃO.
Atendimento na sexta.
mais professores na area de vegetal
Nenhuma
.
mão atende os discentes.
xx
A DESU precisa intervir nesse departamento. Fazer algo e não ficar de braços cruzados...
nao
Sem sugestões e sem comentários
Mais funcionários
maior nivel de organizacao
sem sugestões
!
Estender um pouco mais o horário para atender o turno noturno.
não
Ampliar horário de funcionamento para o turno da manhã.
Sem comentários.
xxxxxxxxxxxxx
O ATENDIMNETO AO PÚBLI DEVERIA SER EXTENDIDO INTEGRALMENTE.
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Estender o funcionamento também as sextas-feiras.
Acabar com o monopólio da professora Tatia Lima, que ministra todas as disciplinas da área da biologia vegetal e a
mesma não possui uma boa relação com a maioria dos alunos da biologia. Isto está interferindo na qualidade das aulas e
consequentimente na motivação e desempenho dos alunos.
Nada
nada a comentar
bom
Que tenha um funcionário para atender, pois vamos à secretaria e muitas vezes não encontramos um funcionário.
Melhores explicações e mais atenção para os calouros
O ensino superior na instituição deveria ser mais assistido..infelizmente não é prioridade..
Que ao atender um aluno olhe pelo menos na cara dele.
Nada a declarar
Nenhum comentário sobra a diretoria
hghhj
Não há.
NENHUMA
xx
Tem atendido de forma eficiente aos alunos
...
Mais pessoalidade
cobrir os horários vagos com outras disciplinas para adiantar as aulas
acelerar a reforma
NENHUM
__________________________________
Por favor, uma xerocopia que atenda aos alunos e que funcione até as 20h.
Oi
Muito bom
queremos mais projetos
agradeço a disponibilidade de todos os componentes da desu para com os alunos
ok
.
Sempre me atendeu prontamente. Meus Agradecimentos.
ser mais acessivel
Total de respostas: 144

Deveriam responder: 167

Não respondidos: 23

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo
Respostas
Melhorar as salas de aula, melhorar o acervo da biblioteca
Nenhuma
Nada
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biblioteca esta desorganizada, os alunos do ensino médio a usam pra bater papo e alto, atrapalhando quem quer de fato
estudar e se concntrar
Nos cursos de Férias tivemos dificuldade em ter uma sala de aula preparada para as aulas.
Mais acervo na biblioteca, salas especificas e laboratórios.
Disponibilizar slas com projetores.
..
Nenhum
sn
Aquela obra que nunca foi inaugurado. Sendo que no semestre passado tivemos q procurar uma sala para assistir a aula.
Mais acessibilidade
Os ar condicionados das fazem muito barulho e atrapalham a aula.
O refeitório é muito quente. Deveria ser climatizado
Estou gostando por enquanto de tudo
a manutenção dos equipamentos são essenciais para a instituição e em algumas salas o barulho emitido por eles
atrapalha a concentração e o aprendizado, e divulgação do eventos no campus deixa a desejar então concluo que
melhorando esses dois itens já seria um bom progresso na instituição.
nada a declarar
nenhuma
Solicite uma viatura da polícia para dar segurança na saída dos alunos do período noturno. Você passa na porta do
Faculdade Estácio de Sá tem uma, na porta da Faculdade Florence tem outra...Porque não há uma viatura na porta do
IFMA?Não me sinto segura nem na saída, nem dentro da própria Instituição.
Gostaria de pedir segurança na entrada do IFMA Monte Castelo. A parada de ônibus é alvo de assalto, e com segurança
poderia inibí-los. Mesmo estando fora da Instituição, mas os alunos são prejudicados por isso.
Sem sugestão
Reforma de salas
Pintar as paredes das salas de aula, pois encontram-se muito sujas!
legal
não há
Melhorar na estrutura.
NA
O ensino superior está inserido em ambiente físico que não corresponde com o adequado é necessário que o prédio que
foi construído para este fim tenha suas obras terminadas.
...........................................
Teminem a construção do novo prédio, já!
Promover mais palestras, com profissionais da área dos cursos de graduação do campus.
Melhoramento da infraestruturas como banheiros, bebedouros e goteiras.
Que as salas sejam melhores fisicamente
.
Sem sugestão
sem sugestão
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providenciar finalizar a obra eterna do prédio do ensino superior e entregar para os alunos de uma vez por todas.
.
trabalhar na conscientização dos alunos para não furar fila na hora do almoço
Indiferente
.
nemhuma sugestao
Curso Excelente
Xxxxxc
Mais exemplares de livros e espaço para estudo na biblioteca; mais qualidade na alimentação dos alunos.
.
O intensivo para a iniciativa artística, como música, ou teatro.
nenhum
n
nada a declarar
Não
contratação de mais professores para o Curso de Biologia
melhorar a estrutura fisica
Melhora a infraestrutura
muito bom
Deveria permitir que os alunos do superior pudessem ir de bermuda
Sem.
d
---nada a declarar
nao
Nda
Nada a declarar
Conclusão do novo prédio
Aquisição de um número maior de exemplares das principais obras de cada disciplina.
A quantidade e variedade de livros é muito pequena tanto os didáticos quanto os paradidaticos.
As salas de aulas em que nós assistimos as aulas semestre passado precisa de reparo e manutenção no ar condicionado
nenhuma
O acervo da biblioteca é bom, mas o espaço físico é insuficiente. Está sempre cheia, impossibilitando o uso por todos os
interessados.
a lanchonete devia ter horários mais disponíveis aos alunos. como por exemplo: funcionar aos sábados e durante o curso e
ferias.
Melhoria no estacionamento.
Contratar mais professores para o curso da Biologia
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Melhorias na estrutura das salas de aula
sem
Infraestrutura adequada para aulas práticas do curso.
.
Aumento do número de laboratórios e incentivo a pesquisa e desenvolvimento do ensino ( licenciatura) para o curso de
biologia.
Nada a declarar neste primeiro instante
Nenhuma.
Rever os horários de início e termino de aula
bom
...
o campus é muito bom, seguro e acessível à todos
Acessibilidade.
Melhorar o espaço físico do campus.
nenhuma
estritar ainda mais as relações entre seu corpo docente e discente
Precisamos de copiadora a noite
Muito bom
B
nenhuma
O INSTITUTO É MUITO BOM E TEM UMA BOA ESTRUTURA. E ACHEI OS AMBIENTES BASTANTE LIMPOS E HIGIÊNICOS,
NÃO SE VÊ FOLHAS OU LIXO JOGADOS NO CHÃO. SUGIRO UM MELHOR APARELHAMENTO DOS BANHEIROS, POIS OS
MESMOS ESTÃO SUCATEADOS. E TEM UM BANHEIRO SEM A IDENTIFICAÇÃO DE "ELE" E "ELA", O QUE JÁ ME CAUSOU
CONSTRANGIMENTOS.
Maior acessibilidade ao uso dos ônibus para aulas práticas.

mais professores de vegetal
Nenhuma
.
Precisa promover mais projetos de incentivo.
xx
Democratização...
nao
Sem sugestões e sem comentários
Inovação
inclusao de catracas para acesso
sem sugestões
A biblioteca parece uma feira!
Ninguém consegue estudar direito, o calor é intenso, não há sinal de internet na parte inferior da biblioteca, a coordenação
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parece ter se acostumado com tamanha desordem! Ainda tem um arcondicionado pingando o tempo todo dentro de um
balde!
Melhorar o acervo da biblioteca e disponibilizar mais livros para acesso das turmas.
não
Aumentar a segurança.
Sem comentários.
xxxxxxxxxxxxx
AUMENTAR O ESPAÇO FISICO DA BIBLIOTECA BEM COMO SEU ACERVO.
Dar maior auxílio aos alunos com incentivos para melhor aprendizado seja remunerado ou não.
Acabar com o monopólio da professora Tatia Lima, que ministra todas as disciplinas da área da biologia vegetal e a
mesma não possui uma boa relação com a maioria dos alunos da biologia. Por consequência isto infere na nossa
motivação e desempenho nas disciplinas. Mais professores para uma maior diversidade de disciplinas para que não
tenhamos de apelar por disciplinas isoladas.
Mais infraestrutura
nada a comentar
bom
Sem sugestões
Nenhuma.
A falta de infraestrutura é lamentável.
NENHUM NO MOMENTO
Nada a declarar
Nada a declarar
hh
Não há.
NENHUMA
xx
Tem atendido satisfatoriamente
...
Nenhum
precisa ter um laboratório específico para atender as necessidades de alunos que não possuem internet em casa.
melhorar a segurança
NENHUM
Que tal não aplicar mais questionários que não servirão de nada?!
Atenção especial para com a biblioteca: mas livros de biologia e computadores.
Oi
Regular
termine as obras no novo predio
a biblioteca do campus poderia ter um acervo melhor do que está disponivel hoje, muito embora este consiga suprir
algumas das necessidades dos alunos, mas seria de suma importância uma maior variância de livros
ok
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.
Uma melhor biblioteca e um melhor restaurante deixariam os estudantes mais a confortáveis para estudar e ficar o dia todo
no IFMA
atualizar
Total de respostas: 144
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Aplicação:

Avaliação Desu - 2015/1 - Cursos

Agrupado por:

Curso LF - Licenciatura em Física

Você Considera Que o Coordenador do Curso Tem Presteza e Disponibilidade para Atender os Alunos?
Total de respostas: 83
Deveriam responder: 102
Não respondidos: 19
Média: 4,19

41 Excelente
21 Muito Bom
17 Bom
4 Regular

49,4 %

4,82 %

25,3 %
20,48 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?
Total de respostas: 83
Deveriam responder: 102
Não respondidos: 19
Média: 4,05

31 Excelente
29 Muito Bom
19 Bom
4 Regular

37,35 %

4,82 %
34,94 %

22,89 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 83
Deveriam responder: 102
Não respondidos: 19
Média: 3,45

14 Excelente
21 Muito Bom
37 Bom
10 Regular
1 Insatisfatório

25,3 %

16,87 %

1,2 %
12,05 %
44,58 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 83
Deveriam responder: 102
Não respondidos: 19
Média: 3,49

14 Excelente
23 Muito Bom
36 Bom
10 Regular

27,71 %

16,87 %

12,05 %

43,37 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?
Total de respostas: 83
Deveriam responder: 102
Não respondidos: 19
Média: 2,88

9 Excelente
14 Muito Bom
29 Bom
20 Regular
11 Insatisfatório

16,87 %

10,84 %

34,94 %

13,25 %

24,1 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?
Total de respostas: 83
Deveriam responder: 102
Não respondidos: 19
Média: 2,87

8 Excelente
15 Muito Bom
27 Bom
24 Regular
9 Insatisfatório

18,07 %

32,53 %

9,64 %

10,84 %

28,92 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 83
Deveriam responder: 102
Não respondidos: 19
Média: 3,01

11 Excelente
13 Muito Bom
29 Bom
26 Regular
4 Insatisfatório

15,66 %

13,25 %
34,94 %

4,82 %

31,33 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?
Total de respostas: 83
Deveriam responder: 102
Não respondidos: 19
Média: 2,67

9 Excelente
15 Muito Bom
21 Bom
16 Regular
22 Insatisfatório

18,07 %

25,3 %
10,84 %

19,28 %

26,51 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso
Respostas
Evitar que disciplinas especificas dos cursos confliem
Muito bom o desempenho da coordenação do curso
Uma ótima coordenação.
0
Até o momento não me ocorre nenhuma sugestão, para o coordenador do curso de licenciatura em física, pois a todas
ocasiões que lhe foram solicitadas sua ação ou intervenção ele se prontificou a resolver.
Minha sugestão é que o coordenador deve ter mais dialogo com os iniciantes, fui um iniciante e não me senti bem com a
falta de informação que encontrei.
Nao
nenhuma
Nada a declará
nenhum
Muito Bom
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Excelente
Melhor informação nas documentações de horários em relação ao local onde as aulas serão ministradas.
Nenhum
A coordenação comprou com seu dever
muito bom o trabalho feito
Não
ok
nenhuma
nenhum
nenhuma
muito boa
bom
0
O trabalho está sendo muito bem feito.
nao
.
nda.
continuem assim
nada
bom
Ampliação do espaço.
A coordenação do curso, ao meu ver, está excelente. Sempre com disponibilidade para nos ajudar e estimulando a
continuar no curso.
não
nao
mUITO BOM
nao.
Parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido ate agora
Está bom.
Sem susgestões
Organizacao
As disciplinas poderiam ser ofertadas semestralmente, conforme a necessidade de alunos avançados. Tal levantamento
poderia ser realizado após o termino de cada semestre letivo.
continuar assim para melhor resultados
deveria oferecer esse curso tambem para o turno noturno
o
nada a declarar
Fui bem recebida pelo coordenador e os demais
nada a comentar
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Acompanhar como anda o aprendizado do aluno, acompanhar os professores pra ver se estão passando aulas de
qualidade.
não
Mais pesquisa de campo.
Não
Nenhuma...
temos que melhorar a estrutura das salas de aula e atendimento aos alunos.
sem palavras...
Nenhuma.
não
nada a declara
nenhuma
nada a declarar
coordenação excelente
Professor que está sempre a disposição do aluno para atender suas necessidades, de modo que na sua ausência sempre
deixa alguém capacitado para exercer a função.
continue fazendo um ótimo trabalho
mais flexibilidade na oferta de disciplinas.
Nenhum.
A coordenação do curso esteve participante com a turma, trazendo atividades e orientações importantes para iniciação
acadêmica, neste primeiro período. E sempre bem disposta a atender e orientar sobre as atividades do curso.
muito bom
f
atuação muito boa
Está tudo bem
continue melhorando
Não tenho.
.
n
boa
A Coordenação do curso de física tem se esforçado bastante para melhorar o curso e motivar mais os alunos, e isso é
muito positivo tanto p o curso quanto p a instituição.
Melhoriias
.
O coordenador do curso é ótimo e nos ampara muito bem!
Total de respostas: 83

Deveriam responder: 102

Não respondidos: 19

Sugestões E/ou Comentários para o Curso
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Respostas
Disciplina de Equações Diferencias.
Acho desnecessario em um curso de ensino superior existir uma cadeira de educação física.
Um bom curso, o mesmo correspondeu a expectativa.
0
Nenhuma sugestão ou comentário sobre o curso.
O curso é ótimo. Porém, alguns professores deixam a desejar e a matéria de estudo se torna monótoma. O coordenador do
curso ou a Diretoria de E. S devia reunir os professores e tentar mudar um pouco esse quadro de uma possível
"insatisfação".
Nao
nenhuma
Nada a declara
nenhum
Muito Bom
Bom
Atende às prerrogativas para a licenciatura proposta.
Nenhum
O curso está sendo muito bom
o curso esta muito organizado, parabéns
Não
ok
nenhuma
nenhum
nenhuma
bom
bom
0
Algumas disciplinas desnecessárias ou carga-horária além do necessário.
nao
.
nda.
estou gostando
nada
bom
ampliar o quadro de professores
Curso ótimo
não
nao
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mUITO BOM
nao.
não
Está bom.
Sem susgestões
Infra-estrutura
Deveria haver rodízio nos horários das disciplinas. Por exemplo: se uma disciplina foi ofertada para o turno vespertino num
período, no outro poderia ser ofertada no turno noturno. Isso ajudaria muito os alunos que exercem atividades laborativas.
aula mais continuas
deveria abrir vagas para segundo semestre e
o
nada a declarar
Recomendo que haja acompanhamento do coordenador com os professores
nada a comentar
Muito bom!
não
melhorar os laboratórios
Não
Nenhuma...
temos que melhorar a estrutura das salas de aula e atendimento aos alunos.
bom
Nenhuma.
não
nada a declara
nenhuma
nada a declarar
curso muito bom
Até pouco tempo atrás o curso de Licenciatura em Física deixava a desejar na questão do laboratório, que era inadequado e
não atendia as necessidades do aluno. Porém agora temos um ambiente propício para experimentos e estudo
mais investimento
flexibilização na grade curricular
Nenhum.
O curso é interessante com grandes expectativas positivas.
bom
d
seria mais estimulante se houvesse um mestrado
não vejo problema no curso
bom
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Não tenho.
.
n
razoavel
O curso de física do IFMA é muito bom, visto ter algumas disiciplinas importantes para o mestrado, mas poderia ser melhor
se não tivesse algumas disciplinas que na minha opinião não são tão importantes, como seminários de física.
Melhoriias
.
O curso é muito bom, só precisa de mais ajuda dos docentes e da direção.
Total de respostas: 83

Deveriam responder: 102

Não respondidos: 19

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu
Respostas
Melhorias no atendimento.
Excelente
Boa.
Obs: No começo do ano tentei alterar meus dados pelo sistema acadêmico, o pedido foi negado. E no momento não estou
recebendo alguns comunicados da Desu.
0
Não me ocorre nenhuma sugestão.
Os emails poderiam ser pelo Q - Acadêmico Web.
Nao
nenhuma
Nada a declará
nenhum
Muito Bom
Bom
Atende com rapidez e excelência aos alunos.
Nenhum
Que abrisse mais oportunidades para o ensino superior dentro do campus pois muitas coisas não temos prioridades
espaço para o ensino superior apenas, liberação de piscina e quadra.
o trabalho feito ate agora esta muito bom
Não
ok
nenhuma
nenhum
nenhuma
bom
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regular
0
O trabalho está sendo muito bem feito.
nao
.
nda.
continue assim
nada
bom
Ótimo atendimento, rede de dados organizada, e facilidade em resolver pendências.
Observar mais quais professores escolhidos para ministrar aulas, pois alguns ao inves de contribuir, desestimulam e
atrapalham a vida acadêmica dos alunos.
não
nao
MUITO BOM
nao.
não
Está bom.
Sem susgestões
Melhor atendimento
A interatividade com o corpo discente por meio de e-mail é excelente.
tentar a interação entre os cursos superiores
deveria abrir vagas para o segundo semestre
o
nada a declarar
Fui bem recebida e são organizados
nada a comentar
Burocracia diminuir!
não
Sem critica
Não
Nenhuma...
temos que melhorar a estrutura das salas de aula e atendimento aos alunos.
bom
Nenhuma.
precisa melhorar
nada a declara
nenhuma
nada a declarar
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muito boa
Nada a declarar
um atendimento melhor e um menor prazo para emissão das declarações
melhoria no acervo da biblioteca.
Nenhum.
A Desu poderia criar melhores mecanismos de interação entre professor e turma ou exigir dos professores que tenham
um comprometimento maior em avisar diariamente ou eventualmente a necessidade de falta ou ajuste nos horarios do
professor. Durante o período ocorreu algumas vezes do professor nao comparecer a aula, por razoes diversas, e a turma
sem saber, fica o aguardando, muitas vezes sem ter qualquer outra aula ou justificativa.
E também criar metodos de flexibilizar os horarios ou até mesmo avaliações para alunos que trabalham ou sao
impossibilitados de comparecer as aulas.
bom
d
atendimento satisfatório
Não vejo problema com a diretoria
mais ou menos
Não tenho.
.
n
razoavel
O desu tem resolvido algumas dificuldades, só que precisa melhorar no atendimento aos alunos, por exemplo os
funcionários deveriam ter mais alegria e disposição na hora de atender os alunos.
Melhoriias
.
Melhorar o atendimento e acompanhamento dos alunos nos seus devidos cursos.
Total de respostas: 83

Deveriam responder: 102

Não respondidos: 19

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo
Respostas
Finalizar o prédio do ensino superior.
melhoria na infra estrutura do predio
Seria melhor quando as turmas do ensino superior forem para o novo prédio
Aumentar o acervo da biblioteca.
0
A estrutura física do campus tem problemas, como a falta de acessibilidade a certos locais do campus. Não sou portador
de necessidades espécies, no entanto presenciei situações em que a estrutura impedia algumas pessoas de se
locomoverem no ambiente do campus.
Os bebedouros estão mal localizados. Deveriam estar posicionado em lugares onde a luz do sol não interferirem na
temperatura de consumo da água.
Alguns atendentes da RU são mau educados. A Diretoria - IFMA devia fazer algumas revisões semanais na organização de
sua RU e principalmente no cardápio pois é desnecessariamente repetitivo.
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Nao
nenhuma
Nada a declará
nenhum
Muito Bom
Muito Bom
Embora já ocorra lentamente, precisa de reformas estruturais internas e melhor aproveitar seus recursos para com os
alunos
Nenhum
Mais áreas de socialização
melhorar acessibilidade para os cadeirantes
Não
ok
nenhuma
nenhum
nenhuma
bom
muito bom
0
A biblioteca é pequena e barulhenta, falta espaço adequado para o pessoal do nível superior, deveriam separar o superior
do ensino médio, etc.
nao
.
nda.
estou gostando
nada
melhorar a biblioteca, o restaurante e aumentar a qtd de salas
Falta de estrutura, banheiros imundos, salas alagadas por conta do ar-condicionado mal instalado. Falta de sabão e papel
higiênico nos banheiro.
Na biblioteca falta: espaço, cadeiras, mesas, salas de estudos e principalmente livros. Deveria haver algo que chamasse a
atenção dos alunos quando os mesmos estiverem fazendo barulho no meio da Biblioteca.
Restaurante com comidas de péssima qualidade e com baixa qualidade na limpeza que além disso é bastante notório.
Pontos positivos são: o quadro de professores. São bastante capacitados e além disso, muito prestativo.
Terminar a construção do prédio para o nível superior, pois em nenhum faculdade se vê alunos de ensino médio e técnico
junto com superior.
não
nao
MUITO BOM
nao.
não
Está bom.
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Sem susgestões
Infra-estrutura
Necessidade de acessibilidade em alguns dos setores do campus.
apressar as obras do nosso prédio
deveria abrir vagas para segundo semestre
o
nada a declarar
creio que a mistura entre alunos do ensino médio junto ao superior, atrapalha.
nada a comentar
Segurança interna e externa
não
melhorar os laboratórios
Não
Nenhuma...
temos que melhorar a estrutura das salas de aula e atendimento aos alunos.
Está na hora de fazer a separação do superior e do curso técnico para poder minimizar a bagunça que a nossa instituição
se encontra em relação a distribuição de salas.
Adequar as salas de aula de modo que a lousa não fique de frente para janelas, pois atrapalha a visualização do quadro.
precisa melhorar
nada adeclara
nenhuma
nada a declarar
Mais acessibilidade
Nada a declarar
mais investimento em acessibilidade
liberação urgente das salas construidas no anexo.
Melhorar a segurança e a estrutura interna.
Sem sugestoes ou comentarios.
bom
d
criar um mestrado em física
Melhorar a infraestrutura
bom
Não tenho.
.
n
03/05/2018 16:29

Página: 89

CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
Respostas de Questionários por Pergunta

pessimo
O IFMA precisa melhorar em vários aspectos, os laboratórios precisam melhorar bastante, apesar de ter chegado alguns
bons equipamentos.
A biblioteca e o restaurante muito pequenos para atender a quantidade de alunos, poucas salas de aula e falta recursos
audiovisuais para auxiliar nas aulas.
Melhoriias
.
Melhorar as salas de aula e deixar de priorizar os alunos do técnico pois, os mesmos possuem certas regalias em relação
a prioridades de sala de aula. E entregar o mais rápido possível o prédio do superior pois precisamos muito!!!
Total de respostas: 83
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Aplicação:

Avaliação Desu - 2015/1 - Cursos

Agrupado por:

Curso LQ - Licenciatura em Química

Você Considera Que o Coordenador do Curso Tem Presteza e Disponibilidade para Atender os Alunos?
Total de respostas: 125
Deveriam responder: 138
Não respondidos: 13
Média: 3,78

39 Excelente
37 Muito Bom
36 Bom
8 Regular
5 Insatisfatório

31,2 %

29,6 %

4%
6,4 %

28,8 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?
Total de respostas: 125
Deveriam responder: 138
Não respondidos: 13
Média: 3,59

33 Excelente
35 Muito Bom
37 Bom
13 Regular
7 Insatisfatório

26,4 %
28 %

5,6 %

10,4 %
29,6 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 125
Deveriam responder: 138
Não respondidos: 13
Média: 3,45

28 Excelente
30 Muito Bom
46 Bom
12 Regular
9 Insatisfatório

24 %
22,4 %

7,2 %

9,6 %
36,8 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 125
Deveriam responder: 138
Não respondidos: 13
Média: 3,65

38 Excelente
26 Muito Bom
46 Bom
9 Regular
6 Insatisfatório

30,4 %
20,8 %

4,8 %
7,2 %

36,8 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?
Total de respostas: 125
Deveriam responder: 138
Não respondidos: 13
Média: 2,8

15 Excelente
9 Muito Bom
56 Bom
26 Regular
19 Insatisfatório

7,2 %
44,8 %
12 %

15,2 %

20,8 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?
Total de respostas: 125
Deveriam responder: 138
Não respondidos: 13
Média: 3,06

25 Excelente
13 Muito Bom
40 Bom
39 Regular
8 Insatisfatório

10,4 %
20 %
32 %

6,4 %

31,2 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 125
Deveriam responder: 138
Não respondidos: 13
Média: 2,57

14 Excelente
7 Muito Bom
38 Bom
43 Regular
23 Insatisfatório

30,4 %
5,6 %

11,2 %

18,4 %
34,4 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?
Total de respostas: 125
Deveriam responder: 138
Não respondidos: 13
Média: 2,72

14 Excelente
19 Muito Bom
35 Bom
32 Regular
25 Insatisfatório

15,2 %
28 %
11,2 %

20 %
25,6 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso
Respostas
Bom
Melhor comunicação de informação relacionadas a eventos do curso com alunos
acho que o curso deveria ter mais pratica de sala de aula para os futuros docentes
..
.
...
Melhora na formulacao dos horários do nosso curso.
Continue com o ótimo trabalho
Maiores acompanhamentos aos calouros
.
Melhoria nos labotatorios
Nenhum
Que melhore cada vez mais no desenvolvimento do curso.
Nada a declarar
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Melhorar o acompanhamento para alunos em ano de formação
Nenhum
..
.
A utilização dos emails informativos é essencial e eficaz.
nenhum
muito boa coordenadora
nenhuma
.
Precisa melhorar a questão das salas, pois, passamos o período inteiro improvisando as salas na hora da aula.
não
A coordenação do Ifma deve agir de forma imparcial com os alunos. Em alguns caso nota-se q certos alunos estão sendo
privilegiados em certas situações.
No momento avalio como tudo adequado
não
Eu sugiro que o curso de química por se tratar de um curso integral, colocasse mais aulas pelo período da tarde, pois há
grande quantidades de aulas no periodo noturno e poucas aulas a tarde o que nos acaba prejudicando, correndo risco de
asalto nos coletivos por sairmos tarde do curso, pois a cidade esta muito perigosa, pois nem todos alunos possuem
carros, diferente dos professores que tem e não se preocupam em liberar cedo os alunos, desde já agradeço e espero
melhoras nesse sentido.
Nenhuma
nenhum
.
mais esclarecimento dos eventos da instituição
Nenhum
Nada a comentar
a
sem comentários
Ta bom.
Acompanhar mais os alunos com relação a satisfação e qualidade do curso.
Bom
melhorar
Nada a declarar no momento
Nada
n
Poderia haver e vez em quando uma reunião geral da coordenação com os alunos, pra bate-papo, troca de idéias, etc..
.
Que o curso de Licenciatura em Química, seja noturno
.
Ta de bom tamanho
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Não tem
Muito bom
nada a declarar.
fazem um ótimo trabalho.
N
nenhuma
Nenhum
está bom
Sem sugestões
Está de parabéns!
A coordenadora Kiany realizou uma gestão de comprometimento, que o trabalho seja continuado, seja bem vinda
professora Georgiana Marques.
Atendimento bom e eficiente.
sem sugestões
não
nada a comentar
Sem comentários
Maior atenção as necessidades dos alunos.
Não conheço a coordenadora.
Nenhuma
A Coordenação do curso é satisfatória.
continue com bom trabalho
a
VÊ O ALUNO DE FORMA INDIVIDUALIZADA
A coordenação do ifma esta de parabens pelo desempenho de qualidade.
aa
nenhuma
Excelente
sem considerações
1
Nenhum
Não tenho nada a dizer.
mais livros de físico-química
Sem sugestoes
Não acho necessário termos aula de educação física nesse curso.
não tenho nenhuma reclamação.
xxxxxxxxxxxx
Queremos o prédio do ensino superior com uma biblioteca com um acervo maior, salas sem quadro de vidro, pois estes
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ofuscam a visao.
,,,,,,,
Maior atenção em ideias inovadoras de alunos e professores.
Simplificar as ementas seria uma ótima opção
Sem comentário.
Parabéns pela sua gestão-Prof. Kianny
- Nenhum comentário.
.
A coordenação é bem organizada e sabe atender as necessidades dos alunos.
Estou satisfeito com o acompanhamento, com o atendimento da coordenação, belíssimo trabalho.
não
excelente, que a nova coordenadora seja tão boa quanto a outra.
mais incentivo aos alunos, para não desistirem do curso .
Nenhuma
Sem parâmetros para a avaliação.
Ótimo
Mais cadeiras de ferias
nada
.
melhorar o acompanhamento das aulas dos professores
Nenhuma.
Disponibilizar professores com qualidade, eficiência, vontade e amor pelo que faz. Estou reprovado pela segunda vez, nas
mesas cadeiras, por dois professores que não estão ligados diretamente as disciplinas, ou seja, estão substituindo
aqueles que deviam está lecionando, devido a falta dos mesmos. Ora, professores que chegam na sala e ficam lendo os
sliders, coisa que até quem não é professor faz. Sou professor de nível técnico e garanto uma aula melhor do que esses
que se dizem doutores. Vamos arranjar profissionais, colaboradores com proficiência no assunto, e que principalmente
saibam passar informações.
insatisfatorio
Nao
MUITO BOA
Participar atuantemente juntos dos alunos já que a função coordenação pertine a mediação com os alunos
Acompanhar mais de perto as turmas visitas presencias seriam uma boa forma de aproximação com os problemas dos
alunos.
Total de respostas: 114

Deveriam responder: 138

Não respondidos: 24

Sugestões E/ou Comentários para o Curso
Respostas
Bom
O curso em si foi bom mas pode ficar melhor. Mais palestras e eventos
curso muito bom
melhorar as adequações nos laboratórios
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.
...
Horários.
O curso e muito bom, agradeço a oportunidade de esta cursando
Verificação da grade
.
Menor carga horaria
Nenhum
Que melhore cada vez mais no desenvolvimento do curso.
Nada a declarar
.....
Nenhum
..
.
A determinação de uma sala de aula fixa seria mais organizado, pois a procura por uma sala disponível nos fez perder
tempo.
melhorar os horarios
curso precisa melhorar mais, porém é um bom curso
que os horários entre as aulas não seja tão grande e que tenhamos sala para as aulas.
.
O curso é muito bom!
precisa melhorar
O Ifma deveria aceitar que seus alunos do Estágio supervisionado pudessem fazer nas turmas de Ensino Médio da
Instituição.
No momento avalio como tudo adequado
não
O curso para mim esta sendo muito bom, estou gostando e aprendendo constantemente, que continue melhorando cada
vez mais.
Nenhuma
nenhum
.
utilização de outros recursos, não somente do data show
Nenhum
Nada a comentar
b
sem comentários
Precisa melhorar as aulas praticas.
Sugiro mais disponibilidade de materiais em laboratório para aulas experimentais.
Bom
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melhorar
Nada a declarar no momento
Nada
n
.
.
O curso de Licenciatura em química do ifma é um dos melhores de acordo com a sua ementa e pelos professores que
ensinam...
.
Ta bom
Não tem
Bom
nada a declarar.
melhor organização dos horarios.
N
nenhuma
Nenhum
está bom
Sem sugestões
Até agora, está muito bom!
Há uma necessidade em promover melhora nos laboratórios de química, como, instalação elétrica, bancadas, acervo de
vidrarias, placas de aquecimento e ventilação.
Um curso que atende às expectativas dos alunos.
sem sugestões
não
nada a comentar
Sem comentários
Melhorar as condições do laboratório em relação a segurança é de extrema importância.
Me encante.
Nenhuma
O curso de Licenciatura em Química deveria ser somente no período noturno, pois muitos alunos trancam ou excluem
disciplinas para poder trabalhar.
curso está muito bom
b
VÊ O ALUNO DE FORMA INDIVIDUALIZADA
Na minha area tenho alcançado um bom êxito no campo de trabalho devido as disciplinas voltada para área de ensino.
bb
nenhuma
Excelente
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sem considerações
2
Nenhum
Não tenho nada a dizer.
livros recursos
Sem sugestoes
O curso poderia ser somente um turno pois tem pessoas que precisam trabalhar e algumas vezes até desistem do curso
pelo fato dele ser tarde e noite.
só que os laboratórios precisam ser melhorados no quesito segurança.Mas eu gostei muito do ensino.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Queremos o prédio do ensino superior com uma biblioteca com um acervo maior, salas sem quadro de vidro, pois estes
ofuscam a visao.
.......
Mais infraestrutura de materiais acadêmicos.
:D
Disponibilizar curso noturno em licenciatura em química.
O curso deveria possuir uma maior articulação entre as disciplinas pedagógicas e específicas.
- Melhorar a infraestrutura de laboratórios.
.
O curso há uma grade muito eficaz .
Não poderia estar mais satisfeito, até aqui tem sido ótimo o curso.
não
muito bom, mas falta professor de outros departamentos
o curso e bom mais e muito demorado diante as cadeiras para ser fites de ano em ano diante de uma reprovação. uma
sala de estudos, pois os diversos departamentos dão a disponibilidade para o seu aluno . pelo menos a sala de ensino
quando não estiver sendo usada
Nenhuma
Sem comentários.
Ótimo
Mais atividades extras
nda
.
melhorar a qualidade das aulas e pesquisa
Nenhuma.
Disponibilizar professores com qualidade, eficiência, vontade e amor pelo que faz. Estou reprovado pela segunda vez, nas
mesas cadeiras, por dois professores que não estão ligados diretamente as disciplinas, ou seja, estão substituindo
aqueles que deviam está lecionando, devido a falta dos mesmos. Ora, professores que chegam na sala e ficam lendo os
sliders, coisa que até quem não é professor faz. Sou professor de nível técnico e garanto uma aula melhor do que esses
que se dizem doutores. Vamos arranjar profissionais, colaboradores com proficiência no assunto, e que principalmente
saibam passar informações.
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insatisfatorio
Nao
OTIMO APREDIZANDO
#
A assiduidade de alguns professores deixa muito a desejar necessita de maior acompanhamento.
Total de respostas: 114

Deveriam responder: 138

Não respondidos: 24

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu
Respostas
Bom
Mais organização para distribuição de salas e professores que faltaram semestre passado
poderia se fazer mais presente
..
.
...
Declaração poderia ser fornecida no mesmo.dia do pedido.
Continue nesta linha de trabalho
Nenhum
.
Mais atençao com os alunos
Nenhum
Que melhore cada vez mais no desenvolvimento do curso.
Nada a declarar
.....
Nenhum
..
.
O atendimento aos alunos é bom.
nenhum
nada a dizer
que as declarações e históricos não demorem tanto para serem entregues
.
Muito bom!
não
sem sugestoes. A diretoria de Ensino esta sempre a postos a a tender os alunos.
No momento avalio como tudo adequado
não
Que a diretoria continue melhorando o atendimento e trabalhando em conjunto para proporcionar sempre uma boa
qualidade no ensino.
Nenhuma
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nenhum
.
.
Nenhum
Nada a comentar
c
sem comentários
Esta atendendo as necessidades
A DESU desempenha bem suas funções.
Bom
melhorar
Parabenizo pela receptividade
Nada
n
.
.
A Desu atende aos alunos da instituição com amor e dedicação...
.
Péssimo
Não tem
Bom
sugestão: Declaração de vinculo via online. Assim, como também histórico escolar; ementa da disciplina e comprovante de
matricula.
mais rapidez.
N
nenhuma
Nenhum
está bom
Sem sugestões
Está de Parabéns!
Nada a ser dito.
Proativa e eficiente
sem sugestões
não
nada a comentar
Sem comentários
o desempenho da DESU é muito bom, pois consegue na medida do possível solucionar os supostos problemas.
Atendimento bem legal.
Nenhuma
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A DESU deveria funcionar também pela manhã.
continue com bom trabalho
c
VÊ O ALUNO DE FORMA INDIVIDUALIZADA
A diretoria tem a responsabilidade de acompanhar o aluno no mercado de trabalho isso e muito bom
cc
nenhuma
Excelente
sem considerações
3
Nenhum
Não tenho nada a dizer.
saber nas salas como estar sendo ministradas as aulas
Sem sugestoes
A Desu é sempre muito prestativa quando preciso.
Só a falta de atendentes as vezes.
xxxxxxxxxxxx
Queremos o prédio do ensino superior com uma biblioteca com um acervo maior, salas sem quadro de vidro, pois estes
ofuscam a visao.
......
Visar matérias e assuntos de suma importância para acadêmicos desse curso.
:D
Sem comentário.
Uma avaliação sobre os pré-requisitos de disciplinas. Na minha opinião, alguns são necessários, mas outros não.
- A direção do DESU está trabalhando com muito dedicação.
.
Diretoria muito bem organizada.
Tive a devida atenção quando precisei da Desu, estou muito satisfeito.
não
melhor distribuição de professores, não favorecer um ou outro curso, fora isso, muito bom
criação e ampliação de uma sala de estudos por departamento, pós a biblioteca e muito cheia e barulhenta sem qualquer
possibilidade de ser estuda.
Nenhuma
Considero regular.
Otimo
Mais acessibilidade e disponibilidade
nada
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.
bom atendimento
Nenhuma.
Disponibilizar professores com qualidade, eficiência, vontade e amor pelo que faz. Estou reprovado pela segunda vez, nas
mesas cadeiras, por dois professores que não estão ligados diretamente as disciplinas, ou seja, estão substituindo
aqueles que deviam está lecionando, devido a falta dos mesmos. Ora, professores que chegam na sala e ficam lendo os
sliders, coisa que até quem não é professor faz. Sou professor de nível técnico e garanto uma aula melhor do que esses
que se dizem doutores. Vamos arranjar profissionais, colaboradores com proficiência no assunto, e que principalmente
saibam passar informações.
insatisfatorio
Não
MUITO BOA
#
A diretioria está realizando um bom trabalho.
Total de respostas: 114

Deveriam responder: 138

Não respondidos: 24

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo
Respostas
Bom
Mais disponibilidade de livros na biblioteca, laboratorios estão pequenos e no semestre passado nem tinha uma turma fixa
para o primero periodo
melhora estrutura do predio
...
.
...
Falta de salas para os alunos do ensino superior.
O campus e ótimo, grandes espaços para estudo
Separação do técnico
.
Voltar a ter uma xerox pois fora é caro
Nenhum
Que melhore cada vez mais no desenvolvimento do curso.
Melhorar o acervo da biblioteca
Melhorar a infraestrutura
Precisamos do prédio do ensino superior funcionando para nós
..
.
Com a ausência de salas fica evidente que precisamos utilizar o novo prédio construído. Seria muito bom não termos que
procurar alguma sala vazia para aula acontecer.
nenhum
precisa melhorar muito a estrutura física
que disponibilize uma sala de estudos para o curso de quimica
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.
Muito bom!
não
Em relação ao Ifma em geral um dos pontos que ultimamente tem sido bem ressaltado é a questão de segurança na
entrada e saída dos alunos. um número elevado de assaltos e furtos. a intituição deve pedir ajuda com os Órgãos
competentes na busca de ter um viatura 24h nas proximidades do campus.
No momento avalio como tudo adequado
não
O Ifma - Campus São Luís- Monte Castelo deve continuar melhorando o ambiente, para aconchegar o grande contingente
de alunos que chegam todos os anos, devido a mistura com os alunos do médio, e uma biblioteca que verdadeiramente
seja um ambiente de estudo e não encontro de bate papo, etc.
Nenhuma
nenhum
.
.
Nenhum
Nada a comentar
d
sem comentários
Esta atendendo as necessidades
Sugiro reforço de estrutura dos laboratórios do DAQ e DMM, para melhor formação dos alunos.
Bom
melhorar
Seria bom ter na própria instituição uma xerox para que os alunos possam realizar copias.
Aumentar o número de empréstimos de livros independente da categoria.
Nada
n
.
.
O Ifma é um instituto que forma profissionais capacitados
.
Ótimo
Não tem
Regular
sugestão: Declaração de vinculo via online. Assim, como também histórico escolar; ementa da disciplina e comprovante de
matricula.
reforma nas salas de aula.
N
nenhuma
Nenhum
está bom
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Sem sugestões
Precisa melhorar...
Nada a ser dito.
Necessita de alguns ajustes mas supri as principais necessidades dos alunos, professores e funcionários.
sem sugestões
não
mais livros por favor!!!
Sem comentários
a conclusão do prédio do ensino superior, ajudaria muito na organização do IFMA, pois misturar alunos do técnico com os
demais atrapalha devida a falta de salas.
Melhorem as salas de aula.
Nenhuma
Os laboratórios de química estão carentes de reparos, principalmente em relação a estrutura e segurança.
continue com bom trabalho
d
VÊ O ALUNO DE FORMA INDIVIDUALIZADA
É bem acessível o campo
dd
nenhuma
Muito bom
sem considerações
4
Nenhum
Não tenho nada a dizer.
nenhuma
Sem sugestoes
Melhorar o acervo da biblioteca ,pois tem poucos livros e os que tem já estão bem desgastados.
só que eu vi uns pombos comendo nas bandejas que alguns alunos não levam e eles transmitem doenças então deviam
ficar atentos com isso.
xxxxxxxxx
Queremos o prédio do ensino superior com uma biblioteca com um acervo maior, salas sem quadro de vidro, pois estes
ofuscam a visao.
......
.
:D
Sem comentário.
Realizar um aperfeiçoamento nos laboratórios químicos.
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- A direção geral precisa investir melhor na estrutura do campus.
Melhora dos laboratórios
O Campus é bem localizado para todos os alunos.
Estrutura ótima, bons recursos, professores muito profissionais, estou muito feliz em estudar no Campus.
não
melhor estrutura, esta pessima.
inauguração do novo prédio, e a possibilidade de ser usa roupas mais confortáveis todo dia calça durante 4 anos.
Nenhuma
O Campus requer melhorias na infraestrutura.
Ótimo
Melhoria nos laboratorios
nada
.
muitos
Nenhuma.
Disponibilizar professores com qualidade, eficiência, vontade e amor pelo que faz. Estou reprovado pela segunda vez, nas
mesas cadeiras, por dois professores que não estão ligados diretamente as disciplinas, ou seja, estão substituindo
aqueles que deviam está lecionando, devido a falta dos mesmos. Ora, professores que chegam na sala e ficam lendo os
sliders, coisa que até quem não é professor faz. Sou professor de nível técnico e garanto uma aula melhor do que esses
que se dizem doutores. Vamos arranjar profissionais, colaboradores com proficiência no assunto, e que principalmente
saibam passar informações.
insatisfatorio
Nao
É BOM,MAS PODERIA MELORAR
#
O maior problema é a falta deassiduidade de alguns professores.
Total de respostas: 114
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Aplicação:

Avaliação Desu - 2015/1 - Cursos

Agrupado por:

Curso SI - Bacharelado em Sistemas de Informação

Você Considera Que o Coordenador do Curso Tem Presteza e Disponibilidade para Atender os Alunos?
Total de respostas: 160
Deveriam responder: 196
Não respondidos: 36
Média: 3,61

40 Excelente
47 Muito Bom
48 Bom
20 Regular
5 Insatisfatório

25 %

29,38 %

3,13 %

12,5 %
30 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?
Total de respostas: 160
Deveriam responder: 196
Não respondidos: 36
Média: 3,38

33 Excelente
36 Muito Bom
56 Bom
28 Regular
7 Insatisfatório

22,5 %
20,63 %

4,38 %

35 %

17,5 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 160
Deveriam responder: 196
Não respondidos: 36
Média: 3,39

28 Excelente
44 Muito Bom
59 Bom
20 Regular
9 Insatisfatório

27,5 %
17,5 %

5,63 %

36,88 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 160
Deveriam responder: 196
Não respondidos: 36
Média: 3,36

28 Excelente
42 Muito Bom
58 Bom
24 Regular
8 Insatisfatório

26,25 %
17,5 %

5%

36,25 %

15 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?
Total de respostas: 160
Deveriam responder: 196
Não respondidos: 36
Média: 2,9

21 Excelente
26 Muito Bom
45 Bom
52 Regular
16 Insatisfatório

16,25 %

28,13 %

13,13 %

10 %

32,5 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?
Total de respostas: 160
Deveriam responder: 196
Não respondidos: 36
Média: 3,02

20 Excelente
28 Muito Bom
61 Bom
38 Regular
13 Insatisfatório

17,5 %

12,5 %
38,13 %

8,13 %

23,75 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?

03/05/2018 16:29

Página: 108

CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
Respostas de Questionários por Pergunta

Total de respostas: 160
Deveriam responder: 196
Não respondidos: 36
Média: 2,8

22 Excelente
23 Muito Bom
44 Bom
43 Regular
28 Insatisfatório

14,38 %

27,5 %

13,75 %

17,5 %
26,88 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?
Total de respostas: 160
Deveriam responder: 196
Não respondidos: 36
Média: 2,87

20 Excelente
29 Muito Bom
46 Bom
40 Regular
25 Insatisfatório

18,13 %

12,5 %

28,75 %

15,63 %

25 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso
Respostas
Nada a Declarar
Nada a Declarar
None
Maior aproximação da coordenação e corpo estudantil, juntamente com o colegiado.
Nada a declarar.
nenhum
nenhuma
-.
.
Nenhum
O curso precisa oferecer mais aulas práticas e visitas a empresas mostrando o mercado de trabalho ao aulo de SI. Além
disso as aulas poderiam começar um pouco mais cedo para terminarem mais cedo também.
Oferecer disciplinas de férias, principalmente as optativas.
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Ser mais atento à quantidade de faltas dos professores, e avisos sobre falta com bom tempo de antecedência.
sem comentário
S/C
.
Poderia resolver os problemas e não mandar para outras pessoas
Orientar melhor os alunos sobre atividades extra curriculares necessarias para conclusão do curso.
.
Nada a acrescentar
sem comentário
mais disciplinas voltadas as novas linguagem que estão ganhando força e os frameworks que são mais usados, ter
LPWEB 2 pois temos 3 LP normal e o mundo web é muito grande pra podemos aprender em só uma cadeira. Ter cadeira
só de Arduino, programação extrema, uma disciplina só de framework java,
Deveriam melhorar a didática. O método de só passar slides em aula, principalmente nas disciplinas que são mais
práticas é inadequado.
Rever a matriz curricular na qual é totalmente direcionada para a área de desenvolvimento/programação esquecendo que o
curso de Sistemas de Informações é um curso mais voltado a gestão. E melhorar o horário das disciplinas para alunos
mais antigos e que trabalham (alternar os horários das disciplinas que geralmente começam às 16:45)
Bem atenciosa com os alunos
.
Sem sugestões
...
a
Fazer um maior reversamento de disciplinas e professores.
Buscar novos parceiros para estágio, e promover mais iniciativas junto a instituição para promoção de ciências
(principalmente voltado para a sociedade que necessitem das linhas de conhecimento do nosso curso)
--ótimo trabalho
.
Sem sugestões
Precisamos de mais inovação meus caros, vamos trabalhar!
sem sugestões
Muito bom.
Sem comentários.
--Criar alternativa à iniciação cientifica requerida como parte obrigatória das 200 horas complementares do curso, visto que é
quase impossível para quem trabalha e estuda cumpri-las.
...
Continue tranbalhando desse jeito e disponibilizar informações do curso atualizadas online como ementa e descrição das
cadeiras
Nao
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Não
Nenhuma.
A coordenação trabalha de forma bem efetiva garantindo um bom auxílio aos alunos do curso.
PROMOVER MAIS INTERAÇÃO ENTRE ALUNO/PROFESSOR/COORDENADOR. CRIAR CONSELHO DE CLASSE
n
x
Melhor organização das salas de aula, pois algumas não são capazes de suportar a quantidade de alunos da disciplina,
sei que não é culpa da coordenação, mas pode continuar dialogando com a direção do ifma para solucionar o problema.
satisfatorio
n
Uma sugestão seria a mudança de alguns horários, sendo que alguns dias temos, por exemplo, aulas sequenciais sem
intervalo e em outros há um grande intervalo de uma aula a outra. então uma sugestão seria adaptar os horários de forma
que preenchesse o máximo possível distribuído entre todos os dias para evitar que em um dia fiquemos sobrecarregados e
em outro mais folgado.
Nenhuma
Nada a declarar.
Acredito que a coordenação acompanha de perto e faz o possível para melhorar a qualidade do ensino de todas as formas
possiveis.
O curso necessita muita prática, seria bom ver a possibilidade da implantação de uma empresa Junior ou incubadora para
empresas Junior
fffff
...
N
Excelente
.
Nenhuma.
nenhum
Nada. Está indo muito bem.
Ótima presteza.
Sem sugestão.
n
Nenhuma
.
n/n
Continuem como estão .
Melhorar a oferta de disciplinas
nada a comentar
.
.
Nada a declarar
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n
.
Melhorar a forma de monitorar a frequência de alguns professores.
Fui bem assistenciado pela Coordenação.
Nenhuma.
nenhum
Sem sugestões
Questionários menores, por favor
Sem sugestões
Laboratórios e salas é o que precisamos
não há
1
Sem comentários
O curso poderia oferecer estágio na área de Informática em sua própria instituição.
coordenação boa
horários disponibilizados somente a partir das 18h para quem entrou no curso antes da oferta de disciplinas vespertino e
noturno
Nenhuma
Tudo ok
nenhuma
nao
Não há.
O compartilhamento de ideia com os alunos é importante.
.
sem sujestão
Mais disponibilidade
sem comentarios
as mesmas mencionadas no ano passado
sem
MT
.
Sem cometários
n
A coordenação do curso deve evitar criar ho&#341;arios de aulas malucos, que confundam a cabeça e o tempo do aluno;
Ofertar todas as cadeiras obrigatorias em todos os semestres.
acompanhar de perto com soluções satisfatórias as necessidades e dificuldades dos alunos e do curso
Nada a declarar.
xxx
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Nada a declarar
vfguug
x
Nada a declarar
Nada a comentar
ok
Precisa ficar mais próximos dos alunos.
Bom trabalho e sempre trabalhar para melhorar ainda mais.
Avaliar a qualidade e eficiência do ensino em sala de aula.
Mais flexibilidade no tratamento aos alunos
nada
Nao tenho
Bom
Nenhum
A coordenação esta sempre presente para ajudar e tira duvidas do aluno.
Nenhum
Nenhuma sugestão ou comentário no momento.
Minha coordenadora so olhei uma vez
Nada a declarar.
NADA A DECLARAR
Só tenho elogios
Sem sugestões
Coordenação poderia levar mais em conta a opinião dos alunos quanto ao curso.
.
Revisar a grade curricular para que o curso atenda à carga de conhecimentos administrativos, mercadológicos e de design
que a profissão demanda.
Muito bom
Sem sugestões.
Melhorar a comunicação com alunos através de novas tecnologias.
Nenhuma
sem sugestões
As mesmas das anteriores, nunca vistas...
Nenhuma sugestao
Ok
nenhum
A
A coordenação faz um bom trabalho, entretanto, precisa de mais recursos humanos.
xxx
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.
.
vazio
ok
Total de respostas: 160

Deveriam responder: 196

Não respondidos: 36

Sugestões E/ou Comentários para o Curso
Respostas
Nada a Declarar
Nada a Declarar
A grade curricular deveria ser revista e com mais opções de horários. Tem muitas disciplinas com conflitos de horário e na
maioria dos casos quarta no horário das 20:10-22:00 e na sexta no horário das 16:45- 20:10, creio também que a disciplina
de estrutura de dados deveria haver mais opções de linguagem de pprogramação como python por exemplo e não só
linguagem C, essa é a principal razão de evasão do curso.
Reavaliar a matriz curricular do curso em relação às ofertas de disciplinas eletivas x quantidade que disciplinas a serem
cursadas.
Nada a declarar.
nenhum
nenhuma
-.
.
nenhum
O curso precisar ser voltado para análise e não para programação apenas, isso acaba afastando a maioria dos alunos
infelizmente, além de professores incapacitados que se preocupam mais em reprovar um aluno do que em ajudá-lo a
desenvolver suas habilidades e um interesse maior pelo curso.
Nada a acrescentar.
Mais eventos no Instituto que promovam a área.
sem comentário
S/C
.
Nada
Melhor avaliar a real necessidade e volume de carga horária extra-curricular
.
Nada a acrescentar
sem comentário
inclusão de algumas cadeiras na grade. Mais programação, pq você não pode ser analista se tu não sabe programar
.
Mesmo comentário anterior.
Bom e organizado
.
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O curso é ótimo, mas seria interessante o incremento de recursos como uma empresa-escola.
...
a
Devemos dar prioridade também para a parte de gestão, nem sempre todos os alunos terão o dom da programação, com
isso, a programação deverá ser sim fundamental, mas ela é uma ferramenta para uma boa gestão empresarial. Colocar
um aluno de SI em uma empresa, ele deverá fazer a gestão necessária para escolher a melhor opção para ela e nem
sempre somente a programação resolverá esse empasse.
Buscar trazer mais cadeiras e/ou assuntos, trabalhos ou eletivas que tenham por foco os tipos de sistemas, sua
funcionalidade em si, e a forma de trabalhar com o fluxo de dados e a sua manipulação (tentar também equilibrar o curso,
nem que seja por meio das eletivas, para a linha de Sistemas em si, e não só a programação, mesmo entendendo que
esta é vital).
--LP3 deveria ser uma disciplina na qual uma nova linguagem de programação é apresentada.
.
Sem sugestões
Precisamos de mais inovação meus caros, vamos trabalhar!
sem sugestões
Muito interessante e de primordial para a vida das pessoas.
Cadeira de Férias
--Criar alternativa à iniciação cientifica requerida como parte obrigatória das 200 horas complementares do curso, visto que é
quase impossível para quem trabalha e estuda cumpri-las.
...
Melhorar a oferta de cadeiras eletivas.
Nao
Não
Nenhuma.
O curso é bem organizado e cumpre todos os requisitos mínimos para uma boa aprendizagem.
MELHORAR GRADE CURRICULAR (ATUALIZAR/SEGREGAR).
n
Os professores participarem e serem mais interessados no aprendizado do aluno.
n/a
satisfatorio
n
o curso é extremamente técnico e isso de ser reconhecido. Isso é muito bom, porém pela natureza do curso há uma
escassez de projetos na área de gestão, área de negócios, , no geral na parte pensante e administrativa. A parte prática,
programação, diagramação, são excelentes. Mas não se pode esquecer de adequar os detalhes mencionados.
Nenhuma
A grade curricular é boa, mas sinto falta de um modelo de formação profissional. Tipo, um norte para quando você sair, ter
uma noção de que carreira seguir dentro da área, já que na área de TI, teremos um leque de possibilidades, sei que esse
conhecimento é adquirido através do empirismo, mas uma orientação extra é sempre bem vinda.
Rever a metodologia e critérios de avaliação para a disciplina lp3
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fff
...
N
Excelente
.
Nenhuma.
nenhum
Ótimo conteúdo.
Focar mais em áreas de empreendedorismo, administração e gestão.
Sem sugestão.
n
Nenhuma
.
n/n
Acredito que os horários do curso tenham que ser ajustados . Poderiam iniciar as aulas mais tarde .
Curso é bom porém existem professores que precisam melhorar suas aulas
nada a comentar
.
.
Nada a declarar
n
.
Fazer um rodízio de professores em determinadas cadeiras. Pois existe um (uns) professor que não está preparado para
ministrar a aula, se apega em papéis com as respostas de exemplos para nos repassar o conteúdo. Mostrando de fato que
não está preparado para ensinar. Chega até a ser cômico o mesmo começar a responder exercícios e na hora precisar
recorrer a colas para resolver os mesmos. O pior de tudo é o mesmo querer cobrar o que nem ele mesmo sabe ensinar.
Atividades extra-classe e eventos anuais mais frequentes voltados para a área de informática devem existir no curso para
ser mais motivante.
Nenhuma.
nenhum
Sem sugestões
nada a declarar
Sem sugestões
Professores mais capacitados e mais laboratórios
não há
2
Sem comentários
O curso poderia oferecer estágio na área em sua própria instituição.
não
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rever a questão dos pré-requisitos
Nenhuma
Falta laboratórios abertos para os alunos
nenhuma
nao
Não ha.
Deve rever a ementa. E buscar sobre as dificuldades relacionadas com a não ocorrência de alunos formandos no cursos.
.
sem sujestão
Revisão das disciplinas oferecidas
sem comentarios
as mesmas mencionadas no ano passado
sem
MB
.
Sem cometários
n
O curso está otimo.
Precisa ser analisada a grade curricular pelo motivo do curso não ser tão gerencial como deveria ser.
Nada a declarar.
xxx
Nada a declarar
vgyvgbhb
x
Nada a declarar
Nada a comentar
ok
Melhorar muito os laboratórios.
Colocar mais cadeiras de cálculo.
Avaliar a qualidade e eficiência do ensino em sala de aula.
Precisa ter mais contextualizaçao dos apredizados
naqda
Nao tenho
Bom
Nenhum
O curso é muito bom mas poderiam ter mais cadeiras de ferias, já que algumas disciplinas tem um índice de reprovação
alta.
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Nenhum
Nenhuma sugestão ou comentário no momento.
Senti falta de didática por parte de alguns professores
Nada a declarar.
NADA A DECLARAR
só tenho elogios
Sem sugestões
Poderia ter cadeiras voltadas mais para administração, e uma carga horária maior para disciplina inglês instrumental.
.
Revisar a grade curricular para que o curso atenda à carga de conhecimentos administrativos, mercadológicos e de design
que a profissão demanda.
Os horarios podem ser bem pesados, como nao haver intervalos para horarios de aula que começam às 16:45h e vao ate
23H.
Avaliando ainda o curso.
Nenhuma sugestão.
Estrutura de qualidade para o curso
sem sugestões
As mesmas das anteriores, nunca vistas...
Mais laboratórios
Ok
nenhum
A
Excelente curso, mas que requer mais vivência prática.
xxxx
.
.
vazio
ok
Total de respostas: 160

Deveriam responder: 196

Não respondidos: 36

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu
Respostas
Nada a Declarar
Nada a Declarar
None.
.
Nada a declarar.
nenhum
nenhum
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-.
.
nenhum
Precisa ter mais funcionários urgentemente.
Nada a acrescentar.
Nada a comentar.
sem comentário
S/C
.
Poderia resolver os problemas e não mandar para outras pessoas
.
.
Nada a acrescentar
O espaço físico está muito pequeno para o atendimento do aluno
mais laboratórios, um laboratório de estudo, pois a biblioteca vive lotada e faz muita zoada. fica difícil programar lá
.
Sem comentários.
Bem prestativo
.
Sem sugestões
...
a
Sem comentários
Nada a acrescentar. Nunca falhou em atender aos meus pedidos. Acho Excelente.
--Estão fazendo um bom trabalho
.
Sem sugestões
Precisamos de mais inovação meus caros, vamos trabalhar!
sem sugestões
Muito bom,
Bem atencioso.
Sem comentários.
--Criar alternativa à iniciação cientifica requerida como parte obrigatória das 200 horas complementares do curso, visto que é
quase impossível para quem trabalha e estuda cumpri-las.
...
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Diponibilizar formulários de requerimento online.
Nao
Não
Nenhuma.
O Desu trabalha de forma bem efetiva garantindo um bom auxílio aos alunos do curso.
CRIAR PLATAFORMA DE INTERAÇÃO ENTRE CURSOS ALUNOS E INFORMAÇÕES (JORNAL/SITE/FOLDERS ETC...)
n
x
n/a
satisfatorio
n
Alguns editais, às vezes, não especificam algumas coisas, questão de locais, etc. mas nada a acrescentar por enquanto,
apenas esse básico
Nenhuma
Nada a declarar
Sem sugestões.
fff
...
H
Excelente
.
Nenhuma.
nenhum
Bom.
Bom atendimento.
Sem sugestão.
n
Nenhuma
.
n/n
Revisão sobre carga horário de algumas disciplinas .
lk
nada a comentar
.
.
Nada a declarar
n
.
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Procurar tentar identificar professores que tem problemas emocionais, e que mereçam um certo afastamento da função.
Para procurar tratamentos. E disponibilizarem um horário fixo para os alunos do ensino superior utilizarem a quadra de
esportes, pois os mesmos não tem prioridade alguma em relação ao seu uso.
Atendeu bem as minhas demandas até hoje, sem reclamações.
Nenhuma.
nenhum
Sem sugestões
nada a declarar
Sem sugestões
Mais acompanhamento com os alunos
não há
3
Sem comentários
Sem comentários.
não
sem sugestoes
Nenhuma
Tudo ok
nenhuma
nao
Não ha.
Deve- se olhar mais atento para as condições de estudos dos alunos. Fazer da biblioteca um local dr estudo. Não de
diversão.
.
sem sujestão
Sem comentários
sem comentarios
as mesmas mencionadas no ano passado
sem
MB
.
Sem cometários
n
.
Disponibilizar em todos os semestres disciplinas de férias para o curso pois são exigidas 10 disciplinas optativas e isso
fica quase que impossível para o curso com oito períodos.
Nada a declarar.
xx
Nada a declarar
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hgvghvvh
x
Poderia atender os alunos com mais paciência, alguns funcionários tratam mal os alunos às vezes.
Nada a comentar
ok
Continuar o excelente trabalho.
Bom trabalho e sempre trabalhar para melhorar ainda mais.
Avaliar a qualidade e eficiência do ensino em sala de aula.
Esta bom
nada
Nao tenho
Bom
Nenhum
A Diretoria esta sempre presente para ajudar e tira duvidas do aluno.
Nenhum
Nenhuma sugestão ou comentário no momento.
Em alguns casos percebi que a diretoria não tinha conhecimento de alguns projetos da instituição e por isso não sabia
informar e não me indicou o departamento que poderia
Nada a declarar.
NADA A DECLARAR
só tenho elogios
Sem sugestões
Nenhuma sugestão ou comentário.
.
Mais gentileza, presteza e seriedade no trato com os alunos e suas demandas. Criar um setor com salas equipadas com
recursos adequados para o desenvolvimento de pesquisas por parte dos alunos, de forma que para cada curso superior
seja disponibilizada pelo menos 01 destas salas, com pelo menos 15 assentos e bancadas.
Muito bom
Avaliando.
Nenhuma sugestão.
Muito boa
sem sugestões
As mesmas das anteriores, nunca vistas...
Nenhuma sugestao
Ok
nenhum
A
Promover mais palestras e mini cursos.
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xxxx
.
.
vazio
ok
Total de respostas: 160

Deveriam responder: 196

Não respondidos: 36

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo
Respostas
Nada a Declarar
Nada a Declarar
None.
.
Nada a declarar.
aumento no acervo da biblioteca para livros dos cursos do ensino superior.
-Liberação do prédio para o ensino superior ter seu espaço e salas próprias.
nenhum
-.
.
nenhum
Nenhuma
Nada a acrescentar.
Mais espaço para estudos.
sem comentário
S/C
.
Nada
.
.l
Nada a acrescentar
O espaço físico do IFMA está insuficiente para a adequada acomodação dos alunos.
O restaurante não funciona no período noturno em horário adequado que atenda as necessidades dos alunos do período
noturno.
Gostaria que tivesse mais dispositivos de tecnologia móvel no campus para as aulas sair um pouco mais da teórica e
irmos mais pra pratica.
.
Sem comentários.
Melhoramento de infraestrutura nas salas de aula(acabamento, ar condicionado)
.
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Sem sugestões
...
a
Esperamos ansiosamente pelo término da obra civil localizada na parte de trás do Ifma.
Instalação de novos ar-condicionados ou a simples manutenção dos mesmos com mais frequência, evitando assim a falta
de aulas por calor.
--Que terminem a construção do outro prédio, para que possamos ser melhor acomodados dentro da Instituição e que não
haja mais problemas de professores sem sala de aula
.
Sugestão: Regulamentar o acesso à área de estudos da biblioteca, já alguns que alunos, principalmente do Ensino
Médio,acabam ocupando a área para outros fins e acabam por tirar a atenção dos que procuram a área para fins
acadêmicos.
Precisamos de mais inovação meus caros, vamos trabalhar!
sem sugestões
Oferece muitas boas oportunidades.
Aumentar a biblioteca, pois o ifma está com ambientes escassos para estudo, pois são muitos alunos.
--Nada a sugerir
...
Mudar a empresa que serve no restaurante.
Nao
Não
Nenhuma.
Uma melhor fiscalização na biblioteca, pois muitos alunos não utilizam o ambiente para estudar atrapalhando assim aos
alunos que estão ali para a realização deste fim.
MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA DAS SALAS E LIMPEZA DAS MESMAS
n
A biblioteca é um lugar onde se deveria estudar, mas não é isso o que vemos. As vezes tem pessoas que vão pra lá apenas
para conversar, ou então fazer outras coisas que passam longe de estudar. A zuada é insuportável e o espaço também.
Melhoria das salas de aula, algumas o ar-condicionado ou não funciona ou faz muito barulho.
satisfatorio
n
Que tenha sua estrutura ampliada para melhor distribuição das salas, mais laboratórios, mais espaço para ampliação de
atividades e conhecimento. Eventos , principalmente de nosso interesse, do campo tecnológico, etc. Alguma gestão para o
curso superior. Observamos o grêmio que atente ao pessoal técnico, organiza eventos, organiza torneios esportivos, porém
nesses quesitos o ensino superior está em falta. Pelo menos não é de conhecimento de muitos que haja uma gestão
específica como um grêmio e que possa, por exemplo organizar eventos , etc, com finalidade aos alunos do ensino
superior.
Nenhuma
Nada a declarar
Rever / atualizar os softwares necessários para a realização das atividades de suas respectivas disciplinas.
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ff
...
H
Excelente
.
Nenhuma.
nenhum
Muito bom.
Está melhorando sua infra cada vez mais.
Sem sugestão.
n
Nenhuma
.
n/n
Precisamos de uma biblioteca melhor em questão de acervo .
lk
Minha maior revolta é com a falta de integração entre os sistemas (que na verdade deveriam ser um só). O fato de eu me
matricular todo semestre, deveria ser suficiente para que eu usasse a biblioteca. Pelo amor de Deus estamos em 2015,
qual o problema de ter uma sistema que seja ao menos integrado. Isso que acontece é uma completa perda de tempo e só
causa transtorno desnecessário!
.
.
Nada a declarar
n
.
Melhorem a biblioteca, pois a mesma fica quase insuportável para se utilizar com tantos alunos que ficam lá só para jogar
games e conversa fora. Atrapalhando a concentração dos demais alunos que realmente a utilizam para fins acadêmicos.
Deve dar mais atenção aos seus alunos, terminar o quanto antes a obra que há anos está em andamento e dividir o ensino
médio do superior. Os alunos do médio e técnico são muito libertinos, fazem muito barulho e na biblioteca não existe
nenhum mediador de silêncio no recinto, um tremendo desacato ao estudante que quer um lugar propício para estudar com
tranquilidade.
Nenhuma.
nenhum
Sem sugestões
nada a declarar
Sem sugestões
A ampliação do espaço para os alunos, como salas de aula e biblioteca é indispensável.
não há
4
Sem comentários
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Nada a declarar.
não
sem sugestoes
Nenhuma
Falta mais salas de aula
nenhuma
nao
Não ha
Estrutura péssima para o desenvolvimento de atividades . o curso superior estar esgotado por não ter espaço fisico para
seu bom desenvolvimento. A biblioteca se tornou uma área de vivência. É muito difícil para um aluno ter um bom
aproveitamento de estudos em um local daquele.
.
sem sujestão
Melhor espaço para o estudantes do ensino superior
sem comentarios
as mesmas mencionadas no ano passado
sem
MB
.
Sem cometários
n
.
Disponibilizar laboratório de redes de computadores e salas e laboratórios mais adequados além de maior oferta de livros
de informática na biblioteca
Nada a declarar.
xx
Nada a declarar
hvgvgh
x
Nada a declarar
Nada a comentar
pk
Melhorar a estrutura da unidade.
Aumentar o número e melhorar as salas de aula.
Organizar a biblioteca.
Melhorar os materias didaticos
nada
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Nao tenho
Bom
Nenhum
poderiam arrumar ou trocar os ar condicionados do laboratório de informatica pois são muito barulhentos, e quem senta
perto deles tem dificuldade de entender as aulas dos professores.
Nenhum
Nenhuma sugestão ou comentário no momento.
Minha sugestão seria agilizar o termino da obra ao lado
Nada a declarar.
NADA A DECLARAR
só tenho elogios
Sem sugestões
O ensino superior poderia ter o próprio prédio.
.
Mais gentileza, presteza e seriedade no trato com os alunos e suas demandas. Criar um setor com salas equipadas com
recursos adequados para o desenvolvimento de pesquisas por parte dos alunos, de forma que para cada curso superior
seja disponibilizada pelo menos 01 destas salas, com pelo menos 15 assentos e bancadas.
Precisa de melhoras na estrutura fisica do campus para deficientes visuais e fisicos.
Avaliando.
Melhoria na biblioteca que deveria ser um local tranquilo de estudo mas se tornou um espaço desorganizado e barulhento.
Melhor acessibilidade
sem sugestões
As mesmas das anteriores, nunca vistas...
Melhoria na infra estrutura como um todo
Ok
NENHUM
A
Precisamos de melhorias de infra estrutura com urgência, e condições melhores de acervo, segurança, oferta de venda
alimentícia e xerox.
xxxx
.
.
vazio
ok
Total de respostas: 160
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Aplicação:

Avaliação Desu - 2015/1 - Cursos

Agrupado por:

Curso EC - Engenharia Civil

Você Considera Que o Coordenador do Curso Tem Presteza e Disponibilidade para Atender os Alunos?
Total de respostas: 194
Deveriam responder: 210
Não respondidos: 16
Média: 3,21

36 Excelente
40 Muito Bom
67 Bom
31 Regular
20 Insatisfatório

20,62 %
18,56 %

10,31 %

34,54 %

15,98 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?
Total de respostas: 194
Deveriam responder: 210
Não respondidos: 16
Média: 3,01

29 Excelente
35 Muito Bom
63 Bom
43 Regular
24 Insatisfatório

18,04 %

14,95 %
32,47 %

12,37 %

22,16 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 194
Deveriam responder: 210
Não respondidos: 16
Média: 3,53

47 Excelente
45 Muito Bom
72 Bom
23 Regular
7 Insatisfatório

23,2 %

24,23 %

3,61 %

11,86 %
37,11 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 194
Deveriam responder: 210
Não respondidos: 16
Média: 3,6

49 Excelente
44 Muito Bom
79 Bom
19 Regular
3 Insatisfatório

22,68 %

25,26 %

1,55 %
9,79 %

40,72 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?
Total de respostas: 194
Deveriam responder: 210
Não respondidos: 16
Média: 2,8

19 Excelente
28 Muito Bom
73 Bom
44 Regular
30 Insatisfatório

14,43 %

37,63 %
9,79 %

15,46 %

22,68 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?
Total de respostas: 194
Deveriam responder: 210
Não respondidos: 16
Média: 2,9

20 Excelente
33 Muito Bom
72 Bom
46 Regular
23 Insatisfatório

17,01 %

10,31 %

37,11 %

11,86 %

23,71 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 194
Deveriam responder: 210
Não respondidos: 16
Média: 2,46

19 Excelente
20 Muito Bom
52 Bom
44 Regular
59 Insatisfatório

26,8 %

10,31 %

9,79 %

22,68 %
30,41 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?
Total de respostas: 194
Deveriam responder: 210
Não respondidos: 16
Média: 2,77

18 Excelente
33 Muito Bom
64 Bom
44 Regular
35 Insatisfatório

17,01 %

32,99 %
9,28 %

18,04 %

22,68 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso
Respostas
Realização de simp¨®sios
diversificar e ampliar o corpo docente do departamento
nao sei informar, até o momento nao precisei muito dela
Nenhuma.
Satisfeito
melhoria em geral.
nenhum
---- x ---.
.
.
sem sugestão
.
nada a declarar
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Estejam mais presentes para a resolução das demandas dos alunos.
nada declarar
o Departamento de construção civil deveria ter um pedagogo para acompanhar o trabalho dos professores e conversar com
os alunos para que seja discutida as didáticas dos professores.
sem sugestões
O atendimento da coordenação já é muito bom.
Nd
No geral, a coordenação do curso atende às necessidades. Um fato relevante seria a alteração dos horários, existem
muitos vagos no meio da semana.
Bom
Melhorar acompanhamento
Mais atuação quanto as necessidades do curso.
Muito boa
Deve ser feita uma vistoria e acompanhamento quanto aos professores que demoram um semestre ou mais para lançar
nota.
.
Sem sugestões
nenhuma
Atender e acompanhar com mais destreza os alunos e pessoas que requerem seu atendimento e atenção.
Conversar com os professores sobre os conteudos ministrados e a didatica aplicada, e manter mais vigilãncia sobre os
mesmos.
Nenhuma
Tem sido bom ao meu ver ate o presebte momento. Mas prescisa melhorar e sempre em busca de uma melhor relacao
com alunos e professores.
Nenhum
sem sugestões
melhore
nenhum
nenhum
Publicar periodicamente, as ações desenvolvidas pela coordenação em prol da melhoria do curso.
.
Alguém que se interesse e esteja realmente comprometido com o departamento.
Nada a declarar.
.
Nenhuma
Melhorar a infraestrutura e oferta de disciplinas do curso
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mais representatividade
Nada a declarar
A organização melhorou mas é necessário uma ferramenta para reciclagem e fiscalização dos professores tanto
didaticamente como em termos de conhecimento. Professor tem de respeitar o calendário acadêmico porque aluno
também tem direito a férias, tem de entregar as provas dos alunos porque são documentos e também um meio de
aprendizagem para os mesmos, tem de disponibilizar as notas dos alunos no tempo certo a fim de que eles saibam como
vai seu desempenho, precisam respeitar as ementas, carga horária e principalmente ter compromisso para com o aluno
evitando faltas. Educar não é uma tarefa fácil, exige motivação e dedicação. Temos ótimos profissionais no nosso
departamento mas alguns precisam de um pouco de ajuda para que possam utilizar todo seu potencial como educadores.
Mais envolvimento com os alunos transferidos, principalmente os de transferência interna.
organizar as salas do curso superior separado do ensino médio ou técnico
sem mais sugestoes
Não
Divulgar aos alunos informações a respeito do curso.
Ser mais organizado quanto à distribuição de horários. É aviltante um curso ter aulas tanto à tarde quanto à noite mas ainda
mesmo assim ser necessário ir assitir aula aos sábados.
N
Maior interesse para com o curso em geral, em especial com o corpo docente.
comprometer-se com horários de funcionamento
Excelente.
estão de brincadeira com a nossa cara ne !
A coordenação do curso esta desenvolvendo um excelente trabalho no curso, nada a reclamar
Nenhuma
.
.
nao
n
Melhorias em relação ao cronograma de disciplinas no que se refere ao inicio e termino para que as atividades sejam
cumpridas conforme o prazo determinado em calendário acadêmico.
.
Comunicar - se melhor com os alunos
nenhum
Não sei quem são os responsáveis pela organização dos horários de aula, mas no primeiro período tivemos um dia com
dois horários vagos entre aulas. Após certo tempo para conhecermos melhor os professores, conversamos com um deles
e conseguimos mudar o horário das aulas de modo a não ficar mais esse espaço livre (a maioria da sala achava isso
ruim). Entao peço que isso seja evitado para os próximos períodos, pois desse acredito que os horários já estão definidos
Manter um controle maior sobre a frequência e a didática dos professores durante as salas de aula para que eles cumpram
também o que exigem dos alunos.
Gostaria de comentar a prestabilidade do coordenador Edison Paulino com os alunos do primeiro período.
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nenhuma
Nenhuma
Cobrar de alguns professores mais empenho e compromisso com o curso
Coordenação do curso foi bastante prestativa e satisfez as necessidades.
aaa
Planejar disciplinas de todos os períodos no semestre letivo.
n
bom
Nada a declarar
nenhum
n
s/ sugestões
Nenhuma
.
Deveria acompanhar os professores e exigir que todos respeitem o calendário acadêmico.
diplomacia
REDUZIR A CARGA HORÁRIA DO CURSO. EXTINGUINDO DISCIPLINAS DESNECESSÁRIA A FORMAÇÃO.
Nada a declarar.
melhoria das carteiras
s
hui
Nada
Não é presente
Não está presente em nada, não resolve, não ajuda.
Ter um padrão de comportamento em relação aos outros departamentos do ifma.
Regularizar mecanismos de eleição de coordenador.
Regularizem os mecanismos para eleição de Coordenador, invistam na transparência de seus processos e tomem
iniciativa para comunicar aos alunos suas decisões.
Melhorar a coordenação dos cursos e trabalhar a favor dos alunos
asdfg
...
nada
Sem comentarios
Nada à comentar.
nada
Atualmente temos um novo coordenador. Vamos esperar para ver as mudanças de que tanto precisamos!
nenhum
nao
.
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gostaria que fosse ofertado mais disciplinas nos periodos das ferias
Comportarem com mais educação ao tratarem os alunos e os outros funcionários do próprio instituto.
a coodernador é bastante atencioso e tira todas as dúvidas
Parar com mudanças de coordenador
O coordenador ser mais imparcial e prestativo com relação as necessidades do curso.
sem comentarios
a
dasd
Tem que estar mais presente, por favor.
Estarem mais bem informados, para que possam atender as necessidades dos alunos
Fiscalizaçao da presença do coordenador do cursono departamento.
Mais visitas as as salas de aula
Olhar mais para os alunos
...
Nenhuma
A coordenação está mais presente (no sentido de que agora o coordenador pode ser encontrado com maior facilidade),
porém parece que não visa a melhoria do curso e nem capacitação (ida a congressos, cursos extras, etc) dos professores
do curso.
Professor Parga é um ótimo coordenador, se importa com o curso e com os alunos. Seu empenho é motivador e sua
vontade para melhorar o que está a sua volta. Ele é um excelente profissional.
nenhuma
A coordenação do curso tem feito ultimamente um bom trabalho.
Satisfatório
.
Muito legal
Nao
x
Nenhum.
Nao
Tem que tirar Parga da coordenação.
A Coordenação está melhorando a cada dia.
.
melhorar o quadro de professores e buscar mais compromisso do que já estão.
Nada
nenhuma
melhor estruturação da matriz do curso
Nada a comentar
Bom
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Fazer melhor planejamento de modo geral
nada
não
.
Nada
Sem sugestões.
Verificar a frequência dos professores e a qualidade das aulas.
MAIS EMPENHO NA MELHORIA DO CURSO
O IFMA ESTÁ MUITO AQUÉM DO ESPERADO
A
Nenhum
N
Organizar a questão de conteúdo e carga horária das disciplinas que sempre extrapola o período regular, onera e
sobrecarrega a todos.
cumpra seus horários e ajude a formação dos acadêmicos.
Pessoas que tenham disponibilidade para atender os alunos e que sejam capacitadas para tal função. Ou melhor, que
tenham interesse em melhorar o curso e resolver as pendências de peofessoresx bem como avaliar quais deles tem
conhecimento para ministrar quais matérias.
Coloquem um coordenador que queira melhorar o curso e não disputar poder com professores e alunos.
Sem sugestões
.
Sem comentarios
.
Poderia haver mais rapidez no até atendimento
Mais organização para atender às solicitações de disciplinas de férias
Nao
.
Melhoria na organização dos horários semestral. Mudança quanto a proatividade, uma vez que alguns problemas como
laboratórios e falta de professores precisam ser reivindicados.
Nada a declarar
ter bom senso para definir o que melhor pro curso e pros alunos, não pra ele
Melhorar
Nenhuma
Deveria ser mais presente no curso.
Teste
Melhorar a comunicação com os alunos.
x
.
N
Ok
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.
.
..
Nenhum
Proativa
Total de respostas: 194

Deveriam responder: 210

Não respondidos: 16

Sugestões E/ou Comentários para o Curso
Respostas
Realização de simp¨®sios
acrescentar ao período letivo mais disciplinas optativas
disponibilidade das cadeiras todo periodo, e não apenas uma vez ao ano
No primeiro semestre, antes de ser ministrada a cadeira de cálculo I, deveria ser ministrada a disciplina de matemática
básica para "nivelar" todos os alunos. Além disso, a disciplina de cálculo vetorial deveria ser dada antes de física I.
CARTEIRAS.Não tem na sala dos calouros
melhoria em geral.
nenhum
---- x ---.
.
sem sugestão
.
nada a declarar
Melhoria do laboratório de Geologia
nada declarar
Nenhuma
instalação de laboratórios adequados, quadro de professores insatisfatório.
O curso ainda tem muito o que melhorar em relação á laboratórios e atividades extracurriculares.
Nd
Esta sendo um bom curso.
Bom
Mais recursos para pesquisa
Maior comprometimento com os professores, pois atualmente os mesmos não cumprem o calendário e depois atropelam
a carga horária nao dando a mínima para a aprendizagem.
Muito bom
Sem comentários.
.
Sem sugestões
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nenhuma
Contratar mais professores para o quadro, pois está muito defasado e muitos deles sem qualquer tipo de preocupação
com a aprendizagem dos alunos.
Melhorar o ambiente de estudos.Tumu
nenhuma
Seria bom se houvesse mais disponibilidade de vagas ou todo periodo abrir vagas como ocorre na Eng. Eletrica
Nenhum
sem sugestões
melhore
nenhum
nenhum
Necessário aperfeiçoamento de alguns dos laboratórios;
Necessidade de mais comprometimento por parte de alguns professores que não se disponibilizam a prestar às
informações do diário em tempo regular.
.
Mais professores e mais espaço fisico. Que dia sai aquele bendito prédio mesmo?
Nada a declarar.
.
Nenhuma
Necessita de professores mais comprometidos e qualificados
mais expressao
Seria ótimo se o curso fosse semestral, ajudaria muito os alunos.
A grade curricular é boa mas é necessário disponibilizar mais cadeiras eletivas na nossa área.
Colocar uma cadeira na grade curricular, no caso: empreendedorismo.
organizar o hórario para não haver espaços de tempo entre os hórarios
sem mais sugestoes
Não
Melhorar na seleção de professores, existe no quadro professores que nao têm perfil para o ensino superior e isso dificulta
na formação de engenheiros civis do IFMA.
Fazer concursos para novos docentes. A professora Anunciação tem que ser substituída.
N
Melhorar o corpo docente.
deve haver maior divulgação
nao tenho sugestões
Excelente.
tem que melhorar !
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Um resumo geral do primeiro periodo foi bom e o curso esta otimo
Nenhuma
.
.
nao
n
Melhorias em relação a infraestrutura de laboratórios no que se refere ao quantitativo e qualidade de equipamentos da área.
.
O curso está otimo
nenhum
Aumento de atividades extraclasse, em laboratórios, construções etc. Sei que o início do curso é dotado da parte básica da
engenharia e repleto de cálculos, mas também seria muito positivo conhecer um pouco da parte prática do curso, pois é ela
que mais iremos enfrentar no mercado de trabalho
Reformar/construir os laboratórios de engenharia civil pois estão ou em péssimo estado ou não possuem profissionais
capacitados para ensinar aos alunos como usar equipamentos e fazer ensaios.
O curso correspondeu as minhas expectativas. Muito organizado e bem gerido.
nenhuma
O curso ainda precisa melhorar em varios aspectos, sobretudo em infraestrutura do prédio e adaptações às salas para
lecionamento das disciplinas.
Cobrar de alguns professores mais empenho e compromisso com o curso
Curso, por enquanto, atinge as expectativas.
Melhoria dos laboratórios em geral. Disponibilidade de mais professores nas disciplinas de geologia e solos.
Planejar disciplinas de todos os períodos no semestre letivo.
n
bom
Nada a declarar
nenhum
n
s/ sugestões
Nenhuma
.
Deveria acompanhar os professores e exigir que alguns os respeitem o calendário acadêmico.
aulas praticas
REDUZIR A CARGA HORÁRIA DO CURSO. EXTINGUINDO DISCIPLINAS DESNECESSÁRIA A FORMAÇÃO.
Nada a declarar.
mais comprometimento de alguns professores
s
/khkh
Nada
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Insatisfatório
Buscar melhorias
Melhorar ambiente físico, concurso para professores.
Invistam na estrutura física do curso, auditem o cumprimento das funções dos profissionais que compõem o quadro do
Curso, identifiquem as áreas do mesmo com falta de professor e emitam edital para contratação de professor para suprir
essas faltas.
A maioria dos professores após o 5 período são bons, melhorar a infraestrutura
dsafsg
...
nada
Sem comentarios
Nada à comentar.
nada
Melhorar os laboratórios e ter muito mais aulas práticas e visitas técnicas.
nenhum
nao
.
o curso esta bom
O curso deve ter mais professores, salas adequadas, laboratórios adequados e disciplinas oferecidas semestralmente.
deveriam haver mais cadeiras de férias
Melhoria nos laboratórios, professores adequados
Fazer concurso para contratar novos professores.
Fazer regularmente uma avaliação dos professores para ver o nível dos mesmos em sala de aula.
Aposentar e exonerar os professores que não estão executando suas funções com profissionalismo.
sem comentarios
a
dds
Ta na hora de fazer alguma coisa em relacao a falta de professor
Mais aulas práticas
O curso necessita de um número maior de docentes atuantes pois poucos dos atuais contratados estão de fato dando aula
ou empenhados nesse quisito. Novos professores precisam ser contratados principalmemte na área de recursos hídricos.
Muito bom
Mas severidade no quesito e presença de professor
...
Nenhuma
Ainda é clara a deficiência do curso em relação as árvores de hidráulica e engenharia ambiental no curso.
O fato de haver apenas um professor para todas as 4 cadeiras de transporte e de que estas cadeiras nunca acabam no
periodo letivo é preocupante
Precisamos que a professora Conceição de Ciências dos Materiais lance nossas notas no sistema.
nenhuma
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O curso necessita com urgencia do reconhecimento do MEC. Nós formandos estamos preocupados com o nosso futuro e
dos demais colegas de graduação.
Precisamos de mais laboratórios
.
Muito bacana
Nao
x
Nenhum.
Nao
O curso precisa de mais professores, e professores de verdade, dispostos a dar aula.
O curso precisa de mais professores.
.
melhorias de laboratorios
Deveria ter duas turmas. Ter apenas cadeiras dos períodos ímpares ou pares acaba nos fazendo atrasar demais em caso
de reprovação.
nenhuma
nenhum
Nada a comentar
Bom
Ofertar mais atividades práticas
nada
não
.
Nada
Sem sugestões
Investir em laboratórios.
RECONHECIMENTO PELO MEC
O CURSO DE ENGENHARIA CIVIL ESTÁ MUITO ABAIXO DO ESPERADO. É UM CURSO MAL GERIDO E O IFMA
SIMLESMENTE ABANDONA ESTE CURSO QUE É TOTALMENTE DESESTRUTURADO. NÃO TEM NEM ESTRUTURA FÍSICA
E NEM PEDAGÓGICA BÁSICAS.
B
Neenhum
Precisa melhorar laboratórios
O curso deveria ter cadeiras regulares em todos os semestre e não somente cadeiras anuais.
Precisa-se de mais materiais e laboratórios para aulas práticas.
Mais laboratórios para os alunos e que possam ser utilizados!
Troquem a coordenação.
Sem sugestões
.
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Sem comentarios
.
Poderia haver mais rapidez no até atendimento
.
Nao
.
Falta de praticas pedagógicas quanto ao corpo docente.
Nada a declarar
precisamos de professores mais dedicados a ensinar, com ideia criativas de como colocar seu conteúdo em pratica, e que
não se prenda apenas a um livro especifico. Muitos professores não tem domínio sobre o conteúdo, apenas falam o que
tem no livro.
Melhorar
Nenhuma
O curso é bom, com algumas coisas a melhorar.
Teste
Ter mais cadeiras de férias, mais empenho dos professores.
x
.
N
Ok
.
.
..
Nenhum
muito bom
Total de respostas: 194

Deveriam responder: 210

Não respondidos: 16

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu
Respostas
Mais rapidez para entregar declarações
nada
muito boa
Nenhuma.
Satisfatória
melhoria em geral.
nenhum
---- x ---..
.
É importante que a sala de aula seja adequada às disciplinas como desenhos técnico e arquitetônico, portanto, para que
não haja necessidade de mudança de sala com frequência, sugiro que haja uma melhor comunicação com o ensino médio.
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.
nada a declarar
Nenhuma
nada declarar
O sistema acadêmico poderia ter uma opção onde pudéssemos imprimir nosso histórico e nosso comprovante de aluno.
sem sugestões
O atendimento ainda precisa melhorar.
Nd
Em geral está boa, atende às necessidades.
Bom
Ótimo apoio ao aluno
Sem comentários.
Excelente
Sem comentários.
.
Sem sugestões
nenhuma
Deveria cobrar mais de perto o envolvimento dos professores com a instituição
Melhorar o atendimento e a agilização de documentos.
nenhuma
Ate o presente momento tenho tido uma boa relacao. Continuem assim
Nenhum
sem sugestões
melhore
nenhum
nenhum
Sem sugestões
.
Trabalham bem e são bem prestativos. Se Cláudio Leao fosse nosso reitor aquele IFMA seria muito melhor.
Nada a declarar.
.
Nenhuma
Ótimo
mais corpo a corpo
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Nada a declarar
O DESU é eficiente
Atendimento excelente
fornecer aulas extra-classes,visitas técnicas e palestras
melhorar a qualidade das mesas e cadeiras da sala de aula
Não
As minhas solicitações feitas ao DESU foram todas atendidas no período de 2015.1
Por imediatamente oferta semestral de disciplinas. A oferta desde 2008 ainda é anual. Absurdo.
N
Melhorar o corpo docente da Instituição em geral.
boa
nao tenho sugestões
Excelente.
Bom trabalho !
Quanto a desu só tenho que reclamar das discussões que tiveram quanto a disponibilidade de sala, trocamos de sala nas
quintas feiras mesmo assim ocorreram problemas, espero que não ocorra mais nesse semestre
Nenhuma
.
.
nao
n
Nenhum comentário
.
A diretoria está otima
nenhum
Peço que seja resolvido o mais rápido possível a questão do reconhecimento do curso pelo MEC. Essa incerteza de se
formar e não receber o diploma é algo muito estressante para atuais e futuros alunos. Eu mesmo preferi o IFMA à UEMA por
certos motivos não cabíveis ao momento, mas se soubesse desse problema antes eu certamente teria ido para a
Universidade Estadual. Que isso seja resolvido o mais rápido possível, a valorização do curso depende muito disso
também.
Os funcionários que me atenderam na Desu foram muito prestativos.
nenhuma
Nenhuma
Disponibilizar a emissão de declaração e histórico pela internet via sistema acadêmico
Sempre muito solícita.
a
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Planejar disciplinas de todos os períodos no semestre letivo.
n
mais organizaççao
Nada a declarar
nenhum
n
s/ sugestões
Nenhuma
.
Deveria acompanhar os professores e exigir que alguns os respeitem o calendário acadêmico.
mais abertur com os alunos
REDUZIR A CARGA HORÁRIA DO CURSO. EXTINGUINDO DISCIPLINAS DESNECESSÁRIA A FORMAÇÃO.
Nada a declarar.
tentar cobrar mais dos professores
s
kiuh
Nada
Cobrar a coordenação.
Nenhuma
Nenhuma
Bom atendimento e disponibilidade
dsafsgdh
...
nada
Sem comentarios
Nada à comentar.
nada
Até o momento atende Às necessidades dos alunos a contento. Cobrar de seus professores mais compromisso em
relação às notas, pois temos muitos casos de professores que nunca as lançaram no sistema, além de outros que as
lançam sem as devidas correções, aleatoriamente.
nenhum
nao
.
bom
A diretoria trata muito bem os alunos. Isso é digno de elogio! Eu apenas sugiro uma cobrança maior aos professores com
respeito as notas no sistema. Eu tenho professores que não colocaram minhas notas há um ano! Isso não acontece só
comigo.
deveriam oferecer mais disciplinas nos periodos disponiveis e ser menos exigentes quanto aos créditos.
Ok
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Entregar a documentação com mais rapidez.
sem comentarios
a
ds
Seria bom se certos functionarios da DESU fossem mais educados
Mais bom humor na hora de atender ao público
.
Excelente
Trabalhar em conjunto com os alunos! Visando um melhor pra todos
...
Nenhuma
Continuem o bom trabalho. A DESU é o setor mais organizado e eficiente do IFMA.
Ótimo.
nenhuma
A diretoria desempenha um otimo trabalho atraves da liderança do professor Claudio.
Aumentar o número de atendentes
.
Super 10
Nao
x
Nenhum.
Nao
Sempre dispostos a nos ajudar.
A Diretoria está de parabéns pelo trabalho realizado.
.
mais agilidade em resolver alguns assuntos estudantis
Nada
nenhuma
nenhum
Nada a comentar
Bom
Está atuando bem
nada
não
.
Nada
Sem sugestões
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Elaboração do portal acadêmico mais simples.
MAIOR DISPONIBILIDADE DE RECURSOS A DISPOSIÇÃO NO SISTEMA ACADÊMICO VIA INTERNET
NÃO EXISTE SÓ O SISTEMA ACADÊMICO PARA GERIR/DIRIGIR.
C
Nenhum
N
Deveriam facilitar a vida do alunado, tendo boa vontade em resolver os problemas e tentando sana-los a contento.
Melhore.
Monitorar bem de pertinho os coordenadores dos cursos.
Prestem atenção na coordenação.
Sem sugestões
.
Sem comentarios
.
Poderia haver mais rapidez no até atendimento
.
Nao
.
DESU apresenta uma excelente relação com os alunos, sempre auxiliando em assuntos acadêmicos.
Nada a declarar
cobrar mais empenho e dedicação dos professores, afinal eles ganham para exercer a profissão com excelência.
Melhorar
Nenhuma
O atendimento é bem prestado.
Teste
Atender mais as expectativas dos alunos.
x
.
N
Ok
.
.
..
Nenhum
Eficiente
Total de respostas: 193

Deveriam responder: 210

Não respondidos: 17

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo
Respostas
Realização de simp¨®sios
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nada
algumas melhoras nos bebedouros e outras coisas
Nenhuma.
Uma boa faculdade
melhoria em geral.
nenhum
---- x ---.
.
sem sugestão
.
nada a declarar
É e sempre será uma prazer fazer parte dessa família.
nada declarar
A biblioteca faz muito barulho, parece mais um local de lazer do que um local de estudo. Então deveria ter mais fiscalização.
Acredito que se as mesas de estudo fossem substituídas por mesas pequenas (individuais) iria diminuir o aglomerado de
pessoas que vão à biblioteca apenas para conversar.
sem sugestões
O Campus tem uma estrutura insatisfatória em relação a estrutura (espaço e acervo) da biblioteca.
Nd
Bom
Bom
Estrutura para acessibilidade precisa melhorar; Prédio do ensino superior ser entregue logo.
Dividir urgentemente o curso superior dos demais cursos.
Muito bom
Deve ser feito uma melhor estruturação para melhor adequação do aluno.
.
Sem sugestões
nenhuma
Melhorar a qualidade dos laboratórios, biblioteca, sala de aula e entregar o novo prédio.
Aumentar o acervo da Biblioteca e o tempo de emprestimo, que é insuficiente para nós, alunos.
nenhuma
Salas muito fechadas. Em reformas deveria se pensar a possibilidade de por janelas.
Nenhum
sem sugestões
melhore
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nenhum
nenhum
Sem sugestões
.
Não sei por onde começar. Mas tem lugar ali que só derrubando e fazendo outro. Tem muita velharia
Nada a declarar.
.
Nenhuma
Infraestrutura necessita melhoria e adaptação para a acessibilidade
mais notoriedade
Melhorar a estrutura das salas de aula, os alunos ficam prejudicados principalmente durante o período de chuva.
Já melhorou bastante a estrutura física com as reformas na biblioteca e em alguns departamentos, mas há ainda um longo
caminho de investimentos.
Melhoramento nas instalações físicas, com locais apropriados para os cursos superiores.
melhorar o estado das salas em geral
instalaçao de um projetor de imagens para melhora o aprendizado do conteudo ministrado
Não.
Melhorar o acesso aos alunos do ensino superior, visto que a biblioteca é atende também aos alunos do ensino médio e
técnico.
Melhorar as instalações, o uso de computadores .
Melhorar a forma de acesso aos computadores.
Colocar bebedouro que gele a água no prédio da construção civil.
N
Mais responsabilidade com os cursos e alunos.
precisa melhorar o refeitorio
melhorar a acessibilidade do Campus
Excelente.
Mais estrutura!
O IFMA tem uma estrutura boa e organização muito boa tb
Nenhuma
.
.
nao
n
Melhorias em acessibilidade e infraestrutura dos prédios e acústica das salas de aula.
.
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O ifma está otimo
nenhum
Resolver a questão do uso de salas reservadas para o ensino superior por alunos do ensino médio. Perdemos muito
tempo de aula devido a isso, pois toda semana em um horário específico nossa sala estava sendo utilizada para aulas do
ensino médio, o que nos fazia ir atras de outra sala disponível. Além desse tempo perdido procurando sala, nem sempre
havia alguma disponível ou entao éramos interrompidos no meio da aula por outra turma e tínhamos que nos retirar da sala.
Os bebedouros não estavam funcionando perfeitamente, na maioria deles a água estava na temperatura ambiente.
Outro problema observado foi a falta de sala com recurso de datashow. Sempre que o professor queria usar tínhamos que
mudar de sala.
Haja vista que o MEC ainda virá para avaliar o curso, seria interessante a diretoria manter à vista o curso de civil, pois está
abandonado há muito tempo. Existe a impressão de que a diretoria não promove melhorias para o curso.
Gostaria de ressaltar o bom acervo da Biblioteca com relação aos livros usados no primeiro período do curso.
nenhuma
Nenhuma
Atentar para a a presença de roedores na área de vivência do campos nas proximidades do restaurante. Creio que seja
urgente o controle e dedetização do campus.
Duas coisas são necessárias: melhorar o acervo de livros e colocar projetor na sala.
a
Planejar disciplinas de todos os períodos no semestre letivo.
n
bom
Nada a declarar
melhoria nas instalações
n
s/ sugestões
Nenhuma
.
Deveria ser respeitado o calendário acadêmico como premissa básica.
modernização da unidade
REDUZIR A CARGA HORÁRIA DO CURSO. EXTINGUINDO DISCIPLINAS DESNECESSÁRIA A FORMAÇÃO.
Nada a declarar.
inaugurar logo o prédio destinado aos alunos do ensino superior
s
ppo
Nada
Melhorar o curso de Eng. Civil.
Maior segurança.
Existem pontos do campus ainda inacessíveis para os estudantes portadores de necessidades físicas, corrijam isso.
Agilizar no processo do prédio de ensino superior
dsafghj
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...
nada
Sem comentarios
Nada à comentar.
nada
Deveria fomentar mais pesquisas e estabelecer a semana da engenharia, pois valorizaria ainda mais os esforços dos
alunos e professores empenhados em fazer um ensino superior moderno e competitivo.
nenhum
nao
.
precisamos resolver a questão dos novos predios, pois estão praticamente prontos, alem disso a estrutura do predio antigo
precisar ser reformado.
Acelerar as obras do prédio novo, pois já dura muito tempo as obras. E reestruturar o prédio antigo para ser mais acessível
às pessoas com deficiência de locomoção.
mais investimentos nos laboratórios é essencial para a melhoria dos cursos.
Ok
Contratar um serviço de refeição de melhor qualidade.
sem comentarios
a
sds
Tem que reformar aquilo, pintar as paredes, retirar os pombos e etc.
Nada a comentar
.
Mesmo não sendo culpa da direção, se urge melhorias no Campus, principalmente na acessibilidade a alguns prédios e
no que diz respeito aos equipamentos necessários para um melhor funcionamento dos laboratórios.
Melhorar algumas estrutura. Ex: laboratórios
Fazer reparos nos aparelhos de ar condicionado ou trocar por novos.
Nenhuma
Por favor, deem maior atenção ao curso de engenharia civil. Apesar de ser um curso recente, ele tem muito potencial,
principalmente devido a força de vontade dos alunos.
Esperamos que o refeitório melhore, tanto na estrutura quanto no atendimento, no que diz respeito ao cardápio. Mesmo se
isso resultasse no aumento do preço da refeição.
nenhuma
O campus Monte Castelo por ser o principal do nosso estado necessita de melhorias fisicas de infraestrutura, um
restaurante mais moderno e de uma lanchonete para os seus alunos.
Falta acessibilidade
.
Acabem com esses questionários obrigatórios
Nao
x
Nenhum.
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Nao
A biblioteca precisa ser um ambiente de estudo, e não de intervalo para bater papo.
O Ifma precisa melhorar sua infraestrutura.
.
melhorias na infraestrutura do campus
Terminar o prédio para ampliar as salas.
nenhuma
nenhum
Nada a comentar
Bom
Ser mais organizado de modo geral
nada
não
.
Nada
Sem sugestões
Tonar a identificação dos lugares mais fácil.
SEPARAÇÃO DO ENS. MÉDIO DO ENS. SUPERIOR
VOLTE A SER O QUE UM DIA JÁ FOI. UMA INSTITUIÇÃO QUE REALMENTE FAZ A DIFERENÇA PARA A EDUCAÇÃO.
D
Nenhum
N
Finalização da obra de reforma do Campus que já se arrasta há anos.
Melhore.
Oferecer água de qualidade para os alunos. A água que sai dos bebedouros (quando sai) não me faz bem. Tenho que levar
água ou comprar na farmácia, e geralmente sai quente. A segurança nos arredores da instituição está deixando a desejar e
apesar das câmeras de controle ainada há muitos assaltos nas proximidades, de forma que sair até para comprar
água/comida se torna um receio para o aluno. um restaurante/lanchonete que atenda bem os alunos, oferecendo lanches
saudáveis(que deveriam ser monitorados pela nutricionista), como beiju, sucos naturais, saladas de fruta, etc.
Prestem atenção na coordenação.
Sem sugestões
.
Sem comentarios
.
Poderia haver mais rapidez no até atendimento
Ampliar o acervo da biblioteca referente a engenharia civil.
Nao
.
Melhoria de aspectos físicos, como laboratórios e salas de aula.
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Nada a declarar
conclusão do prédio de engenharia, bebedouros com água gelada, banheiro mais limpos e organizados, um funcionário do
protocolo é sempre muito ignorante sempre que é requisitado para qualquer atividade.
Melhorar
Nenhuma
Deveria ocorre uma reforma em sua estrutura interna.
Teste
Melhorar a estrutura como um todo.
x
.
N
Ok
.
.
..
Nenhum
Eficiente
Total de respostas: 193
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