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

Aplicação:

Avaliação Desu - Monte Castelo - Cursos - 2017/2

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: 235
Deveriam responder: 372
Não respondidos: 137
Média: 4,17

110 Excelente
68 Muito Bom
45 Bom
10 Regular
2 Insatisfatório

46,81 %

0,85 %
4,26 %

28,94 %
19,15 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?
Total de respostas: 235
Deveriam responder: 372
Não respondidos: 137
Média: 4,06

103 Excelente
64 Muito Bom
52 Bom
12 Regular
4 Insatisfatório

43,83 %

1,7 %
5,11 %
27,23 %

22,13 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 235
Deveriam responder: 372
Não respondidos: 137
Média: 3,57

52 Excelente
69 Muito Bom
84 Bom
21 Regular
9 Insatisfatório

29,36 %

22,13 %

3,83 %
8,94 %

35,74 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 235
Deveriam responder: 372
Não respondidos: 137
Média: 3,51

46 Excelente
70 Muito Bom
87 Bom
23 Regular
9 Insatisfatório

29,79 %
19,57 %

3,83 %
9,79 %
37,02 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?
Total de respostas: 235
Deveriam responder: 372
Não respondidos: 137
Média: 3,58

51 Excelente
69 Muito Bom
86 Bom
24 Regular
5 Insatisfatório

29,36 %
21,7 %

2,13 %
10,21 %

36,6 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?
Total de respostas: 235
Deveriam responder: 372
Não respondidos: 137
Média: 3,53

51 Excelente
62 Muito Bom
89 Bom
27 Regular
6 Insatisfatório

26,38 %
21,7 %

2,55 %

11,49 %
37,87 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 235
Deveriam responder: 372
Não respondidos: 137
Média: 3,46

51 Excelente
56 Muito Bom
88 Bom
29 Regular
11 Insatisfatório

23,83 %
21,7 %

4,68 %

12,34 %
37,45 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?
Total de respostas: 235
Deveriam responder: 372
Não respondidos: 137
Média: 3,08

44 Excelente
38 Muito Bom
78 Bom
43 Regular
32 Insatisfatório

16,17 %

18,72 %

33,19 %
13,62 %

18,3 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso
Respostas
Sem sugestões!
sem sugestões.
É um Coordenador muito humano e não robotiza as pessoas, nem ingessa os processos. Sempre que preciso o mesmo
responde a contento. Obrigado.
.
Bom
nda
Nada a reclamar
Sem Comentários
ok
Acompanhar mais as atividades e metodologia dos professores, pois muitos deixam a desejar.
haver rodízio de professores para disciplinas
em pouco tempo não haverá alunos em controle analógico, circuitos 2, pois estarão retidos em sinais e circuitos 1, devido a
peculiaridade de ensino dos professores que ministram estas cadeiras
A
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nada
a
Nada
A coordenação do curso demostrou-se compromisso com o atendimento de alunos.
No momento, nada a declarar.
.
Alternâncias de professores por períodos, e não a limitação dos mesmos professores sempre estarem ministrando as
mesmas disciplinas.
NÃO
Nada a declarar
.
.
Nada a comentar
nenhuma
NADA
.
Cumpre bem o seu papel;
Tudo excelente até o momento
Nenhuma sugestão.
..
.
Coloquem física 1 para o segundo período.
.
.
Nenhuma.
Bom trabalho
.
Nenhum
Seria importante a mobilização por parte da coordenação para realização de eventos relacionados ao curso como, semana
de engenharia elétrica etc.
Nenhum
Nenhum.
nenhum
Não adianta, nos obrigam a fazer o questionário, mas ele é completamente ignorado
Nada
.
Façam o revezamento das cadeiras entre os professores
Nenhuma sugestão ou comentário
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Tudo ótimo
.
Favor organizar o horário de aula de forma mais dinâmica, por exemplo, já é o terceiro semestre seguido que a disciplina de
sistemas elétricos inicia ás 14h, sendo que alguns alunos que necessitam pagar esta disciplina só conseguem chegar no
ifma às 15h devido ao estágio, como é o meu caso.
.
Nenhum
.
Nenhuma
aaaa
Continue o bom trabalho
nenhuma
Excelente
Sem sugestoes
nada
não
Nenhuma.
N/A
Não.
.
.
na
na
..
.
nada a sugerir
n
Nenhuma
Fazer um pouco melhor a distribuição dos professores, dando mais rotatividade em algumas cadeiras
;
T
.
Tem Presteza e Disponibilidade para Atender os Alunos
.
ótimo
.
A coordenação tem feito um excelente trabalho. Nada a declarar.
Xxxxxxxxxxx
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A coordenação do curso fez o possível para dar assistência aos alunos e conseguiu desempenha perfeitamente as suas
funções.
.
Nada a declarar.
.
Excelente trabalho e muito empenho por melhorias para o curso tanto da Prof Danubia, quanto do Prof Orlando.
Nada a comentar.
Coordenação excelente!
Excelente
Nenhuma
Nenhum comentário
nda
.
N
Nenhuma
O curso tem potencial de ser um dos melhores do estado, basta adquirir mais equipamentos para os labs
.
Ser sempre humilde com os alunos como é, tirando todas as dúvidas que forem necessárias para o convívio do discente
dentro da Instituição.
A coordenação sempre esteve presente para resolver os problemas dos alunos.
Não
SEM SUGESTÔES
-ok
A
Melhor acompanhamento das disciplinas com grande número de reprovações, evitar disponibilizar o último horário pois é
perigoso pegar ônibus após 22:30, incentivar a prática de esportes para o ensino superior, oportunidades iguais para todo
os alunos quanto à iniciação científica.
.
Gostariamos de ter acesso à salas de aulas com quadros maiores.
ND
Melhor distribuição de horários de cadeiras com alto nível de reprovação.
.
nda
Continuem realizando o bom trabalho de acompanhamento dos alunos, isso tem sido fundamental na formação do curso.
Nada a declarar.
Nada a acresentar
ser mais presente no cotidiano dos discentes
Nenhuma sugestão
Muito bom
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Nenhuma sugestão
nada
nenhum
Nenhuma
.
Nada
nao
Sem sugestões
ok
siga sempre dando o máximo pelos alunos
Existem disciplinas que o professor ministra aulas e os alunos têm que comprar livros os baixar na internet para poder
estudar. A biblioteca não possui nenhum exemplar desses livros: são eles para as disciplinas de Controle Analógico,
Princípios de Comunicação e Conversão eletromecânica
Sem sugestões.
nada
.
.
.
engajar mais com os alunos
.
A COORDENAÇÃO FOI MUITA ATENCIOSA E PRESTATIVA!
excelente cordenador
Sem sugestões
Sem comentários
Não há
[...]
Não possuo nenhuma sugestão.
Agradecer ao trabalho prestado e desejar que continue com um ótimo trabalho.
Nd
Excelente relação com os alunos.
.
Sem
ok
Não tenho
Nenhuma
ter maior critério na seleção de professores destinados ,para as disciplinas consideradas bases para o curso
bom
Esta de parabéns pelos excelentes trabalhos prestados.
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.
.................
Tt
Nenhuma
Nada a comentar
NA
.
..
nada a informar.
.
Precisa melhorar a mediação entre os interesses de alguns professores e os alunos de modo que garanta o aprendizado
dos mesmos, tendo em vista que alguns professores tem tido conduta abusiva
r
.
Nada
a
Nada a declarar!
Sem sugestões.
O professor Orlando é excelente! Sempre pensando na melhoria do curso.
.
Sem comentários
Bom trabalho.
N
Coordenação muito eficiente.
.
sem sugestao
Ótima coordenação.
N/A
Ñ
NADA A DECLARAR
Nenhuma
Nenhum
.
Boa
Sem comentários
.
Que os coordenadores continuem fazendo um ótimo trabalho.
Excelente
Bom
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sem comentários
Xxxx
Continue com sua presteza! Um representante dos direitos dos alunos.
.
nenhuma sugestão
Parabéns pelo bom trabalho
Nada a declarar
NDA
.
a
melhorias nos laboratorios
Deveriam oferecer mais cadeiras de férias
sem comentários
Nenhuma
Atendimento de excelência, muito participativa, proativa e responsável!
ok
nada a declarar
SEM SUGESTÃO
S
N
Acho que a coordenação do curso está bem efetiva no que se diz respeito ao atendimento dos alunos
.
Nenhum
melhorar os horarios
O questionário de estágio deve ser revisto, pois questões como relacionamento com colegas de classe fica sem sentido
uma vez que o estagio é aplicado em campo e você não dispõe de colegas para se relacionar...
.
Nh
...
nad
sem sugestão
Nenhum
.
.
Bom
OK
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Parabéns pelo trabalho evolução e melhoría contínua, é muito bom ver uma equipe tão comprometida com o sucesso da
nossa institução.
Total de respostas: 235

Deveriam responder: 372

Não respondidos: 137

Sugestões E/ou Comentários para o Curso
Respostas
Sem sugestões!
sem sugestões.
O Curso de Ciências do Ambiente ministrado pelo Professor Tito e excelente. Entrei pensando que seria mais uma matéria
e, saí com outra visão. Esse professor é muito bom e suas aulas são muito interessantes. Está de parabéns!!
.
Bom
nda
Nada a reclamar
Sem Comentários
ok
Melhorar e atualizar a matriz curricular do curso.
Disponibilizar as disciplinas com ênfase em Potência.
haver rodízio de professores para disciplinas
em pouco tempo não haverá alunos em controle analógico, circuitos 2, pois estarão retidos em sinais e circuitos 1, devido a
peculiaridade de ensino dos professores que ministram estas cadeiras
A
nada
b
NAda
O curso apresentou-se como desafiante e superou minhas expectativas&#8203;.
No momento, nada a declarar.
.
Inserção de mais professores e oferta da disciplina de LIBRAS que é de suma importância hoje no meio científico e
tecnológico.
NÃO
Nada a declarar
.
.
Nada a comentar
nenhuma
NADA
.
Ainda tem muito a melhorar, principalmente no que se diz respeito ao que é ensinado e o que o mercado de trabalho exige.
Tudo excelente até o momento
Nenhuma sugestão.
..
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.
Nenhuma.
.
.
Nenhuma.
Melhore o quadro de professores
.
Nenhum
Inclusão da disciplina de educação física na grade curricular.
Nenhum
Por enquanto, nenhum.
nenhum
Não adianta, nos obrigam a fazer o questionário, mas ele é completamente ignorado
Nada
.
Façam o revezamento das cadeiras entre os professores
Nenhuma sugestão ou comentário
Tudo ótimo
.
...
.
Nenhum
.
Nenhuma
aaaa
Bom curso
nenhuma
Excelente
Sem sugestoes
nada
não
Nenhuma.
N/A
Mudar a disciplina de Física 1 para o segundo período.
.
.
na
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na
.
.
nada a sugerir
n
Nenhuma
.
;
Y
.
Curso muito bom
.
ótimo
.
Seria interessante ter uma grade de aulas práticas mais estruturada
Melhorar a grade curricular em razão dos pré requisitos de algumas disciplinas
O curso em si é muito bom e espero que continue a melhorar, ate o momento o fator mais relevante que pesa contra é a
carga horária de algumas disciplinas não serem suficientes para a quantidades de assunto da mesma.
.
Nada a declarar.
.
Pequenos ajustes para aumentar as atividades práticas.
Nada a comentar.
Tudo de acordo.
Melhoria nos laboratórios
Nenhuma
Implementação de uma biblioteca especifica para alunos dos cursos superiores..
nda
.
N
Nenhuma
Aquisição de mais livros para o acervo
.
Melhorar o acervo de livros na biblioteca, tendo disponíveis os livros que os professores trabalham em sala de aula.
Alternar os horários de Sistemas Elétricos.
Não
SEM SUGESTÔES
-ok
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B
Reformular a grade curricular
.
Gostariamos de ter acesso à salas de aulas com quadros maiores.
ND
Maior número de cadeiras optativas com foco em Sistemas de Potência, visto que nos últimos semestres quase não se
tem oferecido.
.
nda
Mais visitas técnicas.
Nada a declarar.
Nada a acresentar
continuar melhorando
Nenhuma sugestão
Nada
Nenhuma sugestão
nada
nenhum
Nenhuma
.
Nada
nao
Sem sugestões
ok
aproxime mais o aluno da prática
Os laboratórios estão bons, mas podem melhorar. Em quesito de materiais e práticas.
Sem sugestões.
nada
.
.
Torna-lo mais prático, e preparar os alunos para a indústria. Muita teoria sem prática, sem convívio industrial de verdade
mais comunicação com outras faculdades e empresas
.
MUITO BOM. MEUS PARABÉNS!
excelente curso
Sem
Sem comentarios
Não há
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[...]
Não possuo nenhuma sugestão.
Analisar a situação da matéria de Física I, tendo em vista que, a mesma, exige um conhecimento de outras matérias na
qual o aluno não possui no primeiro momento.
Nd
O curso é excelente, mas algun professores deveriam ser reavaliados, pois faltam-lhes didática, apesar de possuírem
domínio na disciplina.
.
Sem
ok
Não tenho
Rever o grau de satisfação de alguns alunos em relação a determinados professores
melhorar contato com os professores de outras de disciplinas,
parabéns pela atual coordenação que realmente veste a camisa do curso ,poia muito os alunos do curso e possui muito
profissionalismo nas suas obrigações
bom
De ótima qualidade.
.
........................
Tt
Nenhuma
Nada a comentar
NA
.
..
nada a informar.
.
Bem estruturado
r
.
Nada
aa
Nada a declarar!
Sem sugestões.
.
.
Sem comentários
Necessita de uma biblioteca maior e mais variada.
N
sem comentários
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.
sem sugestao
Ficou muito melhor agora com a inclusão das novas disciplinas.
N/A
Ñ
NADA A DECLARAR
Nenhuma
Nenhum
.
Muito bom
Sem comentários
.
Ótimo curso, vamos faze-lo cada vez melhor.
Professores mais atentos aos alunos e mis didaticos ...
Bom, mas pode ser melhor ainda
sem comentários
Xxxx
Ótimo curso, com ótimos professores.
.
nenhuma sugestão
Mais prático.
Nada a declarar
NDA
.
b
mais disciplinas optativas
Deveriam pensar mais nos alunos que trabalham
sem comentários
Nenhuma
Ótimo curso, porem necessita de uma maior integração e parcerias com as empresas e polos do mercado de trabalho de
cada área de formação.
ok
nada a declarar
SEM SUGESTÃO
A
N
O curso de engenharia está melhorando a cada dia , alguns problemas estão sendo resolvidos no ae o consequetemente o
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curso vai crescendo
.
Nenhum
o curso tem que se adequar ao aluno
nada a declarar.
.
Nh
...
nad
sem sugestão
Nenhum
.
.
Bom
OK
-Eu gostaria que o curso fosse mais prático, com mais visitas as unidades. A VALE tem um programa de capacitação de
alunos em equipamentos de custo bem elevado que podem inclusive auxiliar na inserção das pessoas no mercado de
trabalho com o Pinheiro Moura da Vale.
Total de respostas: 235

Deveriam responder: 372

Não respondidos: 137

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu
Respostas
Sem sugestões!
Por favor, organizem melhor o calendário acadêmico. Da forma como foi planejado o ano letivo 2018, nosso calendário
acadêmico não voltará ao normal tão cedo. Se as férias são ofertados no meio do período, quando haverá cadeiras de
férias? Quando teremos um bom espaço de tempo entre um período e outro?
Treinar os profissionais para que haja maior cordialidade, facilidade e presteza no atendimento ao aluno.
.
Bom
nda
Nada a reclamar
Sem Comentários
ok
Acompanhar os professores, a didática e metodologia utilizada por cada um.
olhem as avaliações
tomem medidas para recorrência de reprovações em certas disciplinas (circuitos e análise de sinais)
A
nada
c
Nada
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Atendeu minhas expectativas.
No momento, nada a declarar.
.
Repensar sobre o período de aproveitamento de estudos antes dos períodos de rematrículas, inclusão/exclusão. A fim de
que se diminuam a quantidade de processos e requerimentos.
NÃO
Nada a declarar
.
.
Nada a comentar
nehuma
NADA
.
Cumpre seu papel.
Tudo excelente até o momento
Nenhuma sugestão.
..
.
Nenhuma.
.
.
Nenhuma.
Melhore a comunicação e atuação com o corpo discente
.
Nenhum
Incentivo à práticas esportivas,criando programas que possa abranger todos os cursos superiores.
Nenhum
Nenhum.
nenhum
Não adianta, nos obrigam a fazer o questionário, mas ele é completamente ignorado
Nada
.
Nada
Nenhuma sugestão ou comentário
Melhoria no atendimento
.
...
.
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Nenhum
.
Nenhuma
aaaa
N/A
Maior de divulgação nas noticias referentes aos cursos superiores, prazos, um calendário de fácil entendimento e um
atendimento cordial dos funcionários da DESU, que quase sempre atendem os alunos de forma horrível
Excelente
Sem sugestoes
nada
não
Nenhuma.
N/A
Melhorar o atendimento e a interação com os alunos.
.
.
na
na
.
.
nada a sugerir
n
Nenhuma
.
;
V
.
Sempre prestes a atender ao aluno
.
bom
.
Nada a declarar.
Xxxxxxxxxxx
Não há muito que eu possa falar sobre esse setor só necessitei dele na matrícula e foi satisfatório
.
Nada a declarar.
.
Bom trabalho de toda a equipe, todas as vezes que precisei da Desu, fui atendido plenamente.
Nada a comentar.
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Tudo de acordo.
nada
Nenhuma
Nenhum comentário
nda
.
N
Nenhuma
Ifma deve ter mais estrutura nos labs e salas para estudo extraclasse pois a biblioteca não é suficiente
.
Melhorar o andamento dos processos, dando mais rápido os pedidos de reaproveitamento e enviar uma notificação para os
discentes quando tiverem prontos os resultados.
Nenhum.
Não
SEM SUGESTÔES
-ok
C
Evitar disponibilizar o último horário pois é perigoso pegar ônibus após 22:30, incentivar a prática de esportes para o ensino
superior, permitir a entrada de alunos homens com bermuda uma vez que mulheres podem entrar com saias e vestidos.
.
Gostariamos de ter acesso à salas de aulas com quadros maiores.
ND
Nenhum
.
nda
sem comentários
Nada a declarar.
Nada a acresentar
ser mais presente no cotidiano dos discentes
Nenhuma sugestão
Nada
Nenhuma sugestão
nada
nenhum
Nenhuma
.
Nada
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nao
Sem sugestões
ok
dê mais atenção ao aluno
Estão fazendo um ótimo trabalho.
Sem sugestões.
nada
.
.,
Diminuir burocracias
ser mais agil na entrega de documentos
.
INFORMAÇÕES SEMPRE PRECISAS E EM TEMPO HÁBIL.
nada
Sem
Sem comentarios
Não há
[...]
Não possuo nenhuma sugestão.
Mais atenção na informações que são passadas para os alunos, deixando a desejar clareza e precisão nas informações.
Nd
Melhorar a comunicação entre os alunos, facilitando a solução de algun problemas particulares de cada.
.
Sem
ok
Não tenho
Rever o grau de satisfação de alguns alunos em relação a determinados professores
ter mais clareza nas informações a serem passadas aos alunos novatos
bom
Está desenvolvendo um bom trabalho.
.
...............................
Tt
Nenhuma
nada a comentar
NA
.
..
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nada a informar.
.
Precisa melhorar o atendimento com os discentes
r
.
Nada
azs
Nada a declarar!
Sem sugestões.
Sugiro revelar o turno da cadeira oferecida.
exemplo: se a cadeira de física 3 foi ofertada em 2017.1 pela tarde, em 2017.2 ela precisa ser ofertada no turno noturno
.
Sem comentários
N
sem comentários
.
sem sugestao
Bom trabalho.
N/A
Ñ
NADA A DECLARAR
Nenhuma
Nenhum
.
Boa
Sem comentários
.
Está melhorando
nada a declarar
Bom
sem comentários
Xxxx
Presteza nos serviços, mas atrasos no recebimento de alguns documentos considerados Urgentes.
.
nenhuma sugestão
Parabéns pelo bom trabalho
Nada a declarar
NDA
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.
c
bem avaliado
Deveriam pensar mais nos alunos que trabalham
sem comentários
Nenhuma
Servidores muito prestativos, educados e bem preparados. Porem as plataformas e serviços digitais precisam evoluir mais.
ok
nada a declarar
SEM SUGESTÃO
D
N
Atendimento dentro do esperado
.
Nenhum
o curso tem que se adequar ao aluno
nada a declarar.
.
Nh
...
nad
A comunicação, avisos importantes (e-mail) a respeito do curso era excelente na época do prof Cláudio Leão.
Nenhum
.
.
Bom
OK
-.
Total de respostas: 235

Deveriam responder: 372

Não respondidos: 137

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo
Respostas
Sem sugestões!
Está na hora dos cursos superiores terem sua própria biblioteca, uma área apropriada para estudos e uma maior
quantidade de livros disponíveis no acervo da biblioteca.
Acredito que está sendo dado a devida atenção, apesar da demora. O estacionamento próximo ao prédio novo ficou muito
bom.
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.
Bom
nda
A comida do refeitório é ruim na maioria das vezes. O acervo da biblioteca é insatisfatório.
Sem Comentários
ok
Aumentar mais as parcerias com as empresas,aumentando assim a disponibilidade de estágio e até mesmo vagas de
emprego.
mais opção no cardápio do restaurante e controle na biblioteca que é tomada por pessoas que não querem estudar
A
necessidade de mais banheiros, uma rede wi-fi que funcione e melhoria no serviço oferecido pelo restaurante, além de um
local para tirar xerox dentro do campus.
d
Nada
O instituto de mostrou compromissado com o ensino e atendeu as minhas expectativas.
No momento, nada a declarar.
.
Ofertar mais disciplinas de férias e buscar uma medida para regularização do atraso consequente de greves.
NÃO
Nada a declarar
.
.
Nada a comentar
nenhuma
NADA
.
Apesar de sermos uma das melhores instituições do estado, ainda temos que melhorar em vários aspectos.
Tudo excelente até o momento
Nenhuma sugestão.
..
.
Nenhuma.
.
.
Nenhuma.
Melhore sua infraestrutura
.
Nenhum
03/05/2018 16:24
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Criação de salas de estudos.
Nenhum
Nenhum.
nenhum
Não adianta, nos obrigam a fazer o questionário, mas ele é completamente ignorado
Sugiro que sejam definitivamente instaladas as catracas de acesso ao Instituto pra que o sistema passe a funcionar em
definitivo. Sugiro que os sistemas de identificação dos alunos na entrada, na biblioteca, na cantina e o geral sejam melhor
integrados de modo a evitar informações contraditórias entre eles e que os alunos tenham que realizar processos repetidos
par provar que estão ativos ou matriculados. Também gostaria de propor alguma intervenção no sistema de esgotos para
que fosse reduzidos o números de insetos e animais no Instituto.
.
Nada
Nenhuma sugestão ou comentário
Tudo ótimo
.
Favor disponibilizar uma máquina de xerox e impressão para os alunos.
.
Nenhum
.
Nenhuma
aaaa
N/A
Nenhum
Excelente
Sem sugestoes
Atualizar os livros presentes na biblioteca e colocar novos.
não
Nenhuma.
N/A
investir nos laboratórios.
.
.
na
na
.
.
nada a sugerir
n
Nenhuma
Precisa-se urgente de uma biblioteca separada para o ensino Superior, pois os garotos do ensino tecnico, fazem na
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biblioteca um barulho muito grande, sendo impossivel estudar alí
;
A
.
Bom
.
ótimo
.
Um maior leque de opções aos alunos.
Precisamos de uma blibioteca que realmente satisfaça os critérios de uma blibioteca!
O IFMA em si é um boa instituição embora ainda tenha muita coisa a ser feita. Possui em sua maioria excelentes
professores (não são todos, mas há muitos professores excelentes) e no que diz respeito a sua infraestrutura há muito a
melhorar, mas aparentemente pela condição econômica do país como um todo muito do que poderia ser melhorado não foi
possível ate o momento, mesmo assim a infraestrutura atual do IFMA ainda é bem satisfatória.
.
Nada a declarar.
.
Melhorias contínuas, não deixar quebrar pra consertar, trabalho preventivo.
Nada a comentar.
Tudo de acordo.
Sala com tratamento acustico melhorado, porque assistir 5 horas de aula direto em uma sala com barulho ensurdecedor
do ar condicionado é péssimo tanto para os alunos, como para o professor!
Nenhuma
Nenhum comentário
nda
.
N
Nenhuma
Ifma deve ter mais estrutura nos labs e salas para estudo extraclasse pois a biblioteca não é suficiente
.
Melhorar a disponibilidades de livros na biblioteca.
Nenhum.
Não
SEM SUGESTÔES
-ok
D
Permitir a entrada de alunos homens com bermuda uma vez que mulheres podem entrar com saias e vestidos, melhores
condições de higiene nos banheiros, melhor infraestrutura nas salas de aula, isolação acústica adequada, melhor
restaurante com maior diversidade de refeições, horário específico de janta para o superior sem que o ensino médio
interfira na fila uma vez que o superior tem aula no horário de funcionamento do restaurante.
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.
Gostariamos de ter acesso à salas de aulas com quadros maiores.
ND
Um maior acervo de livros na biblioteca.
.
nda
sem comentários
Nada a declarar.
Nada a acresentar
continuar melhorar
Nenhuma sugestão
Nada
Nenhuma sugestão
nada
nenhum
Nenhuma
.
Nada
nao
Sem sugestões
ok
tudo ok
Aumentem a biblioteca da instituição, ainda não está atendendo plenamente os cursos superiores principalmente quando o
aluno vai chegando no final do curso. Não há livros necessários para o estudo desses períodos na biblioteca.
Sem sugestões.
nada
.
.
.
olhar mais para os cursos, medir o retorno.
.
EXCELENTE.
nada
Sem
Sem comentarios
Não há
[...]
Não possuo nenhuma sugestão.
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Uma boa instituição.
Nd
Melhorar o acervo da biblioteca, os livros são desorganizados e ela passa muito tempo interditada.
.
Sem
ok
Não tenho
Agilizar o processo de entrega da biblioteca do ensino superior
ter um maior acompanhamento psicológico dos alunos , principalmente dos servidores ,periodicamente e respeitar a
avaliação feita pelos alunos da instituição, fazendo-se dessa forma respeitada a voz dos mesmo ,através de providências
proporcionais as situações(principalmente na relação _servidor\aluno_)
bom
Melhorou significativamente principalmente no quesito estrutural.
.
......................................
Faz-se necessário ajustes no prédio do ensino superior. Em dias de chuva é um caos assistir aula e, ao fim da tarde os
raios de sol invadem a sala de aula, dificultando a visualização do que é repassado no quadro
Nenhuma
nada a comentar
NA
.
..
nada a informar.
.
Organizar melhor o prédio novo
r
.
Nada
s
Nada a declarar!
Sem sugestões.
Abertura de um anexo da biblioteca no prédio novo. Talvez essa é a única forma de restabelecer o silêncio na biblioteca.
Muda o ambiente, muda as regras, muda a cultura organizacional (uma das coisas mas complexas de serem mudadas)
.
Sem comentários
Necessita de uma biblioteca maior e mais variada.
N
Melhor gerenciamentos dos recursos visuais, tais como as telas implantadas no campus!
.
sem sugestao
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Que conclua as obras do estacionamento de baixo, colocando a tenda para o setor onde ficam estacionadas as motos. A
área recebe a luz solar diretamente durante toda a tarde, danificando a pintura e os bancos das motos.
N/A
Ñ
NADA A DECLARAR
Nenhuma
Nenhum
.
Muito bom
Sem comentários
.
Continue melhorando
uma estrutura renovada. mas investimento nos projetos que envolvam corte de custos para o proprio IFMA
Precisa melhorar bastante ainda, principalmente infraestrutura
sem comentários
Xxxx
Ótimo Campus, mas com alguns problemas de infra-estrutura e falta de melhorias na política do restaurante.
.
nenhuma sugestão
Melhorar acervo da Biblioteca
Nada a declarar
NDA
.
d
melhoria na biblioteca
Aumentar acervo boblioteca
sem comentários
Nenhuma
Ótimo!
ok
nada a declarar
SEM SUGESTÃO
J
N
Ainda deixa a desejar em alguns aspectos
.
Nenhum
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melhorar a estetica
Acredito que uma biblioteca setorial seria de grande importância para o curso.
.
Nh
...
nad
sem sugestão
Nenhum
.
.
Bom
OK
-.
Total de respostas: 235
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Aplicação:

Avaliação Desu - Monte Castelo - Cursos - 2017/2

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: 117
Deveriam responder: 220
Não respondidos: 103
Média: 3,92

40 Excelente
35 Muito Bom
36 Bom
5 Regular
1 Insatisfatório

34,19 %

29,91 %
0,85 %
4,27 %

30,77 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?
Total de respostas: 117
Deveriam responder: 220
Não respondidos: 103
Média: 3,74

32 Excelente
32 Muito Bom
46 Bom
5 Regular
2 Insatisfatório

27,35 %
27,35 %

1,71 %
4,27 %

39,32 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 117
Deveriam responder: 220
Não respondidos: 103
Média: 3,62

28 Excelente
32 Muito Bom
44 Bom
10 Regular
3 Insatisfatório

27,35 %

23,93 %

2,56 %
8,55 %

37,61 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 117
Deveriam responder: 220
Não respondidos: 103
Média: 3,57

23 Excelente
35 Muito Bom
48 Bom
8 Regular
3 Insatisfatório

29,91 %
19,66 %

2,56 %
6,84 %

41,03 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?
Total de respostas: 117
Deveriam responder: 220
Não respondidos: 103
Média: 3,61

29 Excelente
29 Muito Bom
45 Bom
12 Regular
2 Insatisfatório

24,79 %

24,79 %

1,71 %
10,26 %

38,46 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?
Total de respostas: 117
Deveriam responder: 220
Não respondidos: 103
Média: 3,62

28 Excelente
29 Muito Bom
51 Bom
5 Regular
4 Insatisfatório

24,79 %

23,93 %

3,42 %
4,27 %

43,59 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 117
Deveriam responder: 220
Não respondidos: 103
Média: 3,49

24 Excelente
27 Muito Bom
52 Bom
10 Regular
4 Insatisfatório

23,08 %
20,51 %

3,42 %
8,55 %
44,44 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?
Total de respostas: 117
Deveriam responder: 220
Não respondidos: 103
Média: 3,34

20 Excelente
26 Muito Bom
51 Bom
14 Regular
6 Insatisfatório

22,22 %

17,09 %

5,13 %

43,59 %

11,97 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso
Respostas
Sem sujestão
Nenhuma
Nenhuma
.
Parabenizo a coordenação pelo excelente trabalho
Disponibilidade de estágio aos alunos formandos.
N/D
.
Sempre que precisei fui bem atendida
Nenhuma sugestão .
Bom
.
Sem comentários
Excelente
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nenhum
muito boa
Nada
BOM
nada
Excelente
Melhora do sistema de ar condicionado.
.
participação mais frequente na sala!
.
...
Sem sugestão
Bom
.
ok
Conversar periodicamente com os alunos, para ver como está a situação.
Bom, mais poderia melhorar
Mais visitas técnicas e eventos científicos
nenhum
.
n
Sem comentários
Tem feito um bom trabalho.
Mudar o plano pedagógico, tirando física 1 do primeiro período.
.
Nenhuma sugestão, coordenação de parabéns
.
Bom
.
Nada
Revisar conteúdo das disciplinas ministradas no curso de engenharia mecânica para adequação ao mercado e tecnologias
atuais. Remover ou adequar disciplinas ultrapassadas e disponibilizar aquelas que são demandadas na atualidade. Por
exemplo, incluir disciplinas voltadas para confiabilidade e gestão de manutenção.
ok
Disponibilidade de mais disciplinas de ferias
nao tenho
.
.
x
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Estou satisfeita
Sem sugestões
NENHUMA
.
melhoria no atendimento
Precisamos de uma coordenação que administre melhor os equipamentos que estão no departamento. Para que não
fiquem sem manutenção adequada.
não
Nenhuma
Nenhum
Nenhuma.
Ótimo trabalho
Poderia melhorar
.
Estar um pouco mais presente
Sem considerações especiais.
atuação da Coordenação bastante satisfatório
Mais informações aos alunos.
Não há.
nada
Aumentar quantidade de salas
.
OK
Sem comentarios
fiscalizar as faltas dos docentes. tem muito metido a esperto
mais claresa
.
Sem sugestões
N
bom
bom
tenho um professor que não lançou a nota ainda
.
Não tenho.
Tem melhorado bastante
coordenação desenvolveu o seu trabalho e nada ficou em falta!
Nenhuma.
sem comentários
a
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muito bom
Nenhum
M
ok
.
Adapitar melhor as cadeiras
.
.
na
nao
infraestrutura e modernização
.
Não
nada a declarar
Ok
Nada
sem sugestões e/ou comentários
Não tenho
n
.
nada a sugerir
Nenhuma
*
...
sem sugestões
awtrwgf
xx
\
Total de respostas: 117

Deveriam responder: 220

Não respondidos: 103

Sugestões E/ou Comentários para o Curso
Respostas
Sem sujestão
Nenhuma
Nenhuma
.
O curso tem atendido as expectativas
Mais aulas práticas em laboratórios
N/D
.
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O curso é excelente. Ótimos professores, que se esforçam para ministrar as aulas, apesar das dificuldades estruturais.
Rever algumas ementas de disciplinas , e também a grade curricular. Ex: Física 1 , pois é uma disciplina que necessita de
Cálculo 1 e álgebra vetorial.
Bom
.
Sem comentários
Excelente
nenhum
mais cursos com bolsas
Nada
EXCELENTE
nada
Bem suprido
Melhora dosignificativa equipamentos.
.
excelente curso, toda estrutura necessária para alunos
.
...
Sem sugestão
Bom
.
ok
Nada
Muito bom
Melhorar a estrutura
nenhum
.
n
Sem comentários
Mais práticas e visitas técnicas.
Mudar o plano pedagógico, tirando física 1 do primeiro período.
.
Nenhum
.
Bom
.
Nada
Buscar maior aproximação das empresas e instituições de pesquisa para fomentar o desenvolvimento dos alunos e
abertura de oportunidades de interação com o mercado.
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ok
Bom
nao tenho
.
.
x
Estou satisfeita
Sem sugestões
NENHUMA
.
melhor colocação de horários para as cadeiras
Inserção de disciplinas mais voltada para a engenharia/robótica.
não
Nenhuma
Nenhum
Nenhuma.
Deveria readequar as cadeiras em alguns períodos
Poderia melhorar
.
Maior utilização de laboratórios para disciplinas práticas
Seria bom que o departamento disponibilizasse um laboratório com computador e sempre disponíveis para atender as
necessidades dos alunos.
corpo docente excelente
Mais Práticas e Projetos de empresas Junior.
Não há
nada
Bom
.
OK
Sem comentarios
atualização da grade
melhorias dos laboratorios
.
Sem sugestões
N
bom
bom
nada não
.
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Não tenho.
Precisa desenvolver as aulas práticas
curso de Altíssima qualidade e respaldo!
Nenhuma.
sem comentários
a
muito bom
Nenhum
H
ok
.
Adapitar melhor as cadeiras
.
.
na
nao
infraestrutura e modernização
.
Não
nada a declarar
Ok
Nada
sem sugestões e/ou comentários
Não tenho
n
.
nada a sugerir
Nenhuma
*
...
sem sugestões
aegadsg
xx
\
Total de respostas: 117

Deveriam responder: 220

Não respondidos: 103

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu
Respostas
Sem sujestão
Nenhuma
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Nenhuma
.
Parabenizo a diretoria pelo excelente trabalho
Agilizar os processos. Que passam dias para serem resolvidos
N/D
.
Sempre que precisei fui bem atendida
Rever os horários de disciplinas .
Bom
.
Sem comentários
Excelente
Fazer com que as atividades acadêmicas transcorram normalmente é essencial. Todavia, o calendário apresenta-se, ainda,
desajustado se comparado ao ano corrente, o que nos prejudica, de certa forma, ao realizarmos outras atividades inerentes
aos cursos, tal como cadeiras de férias, estágio, etc. Logo “acertar” o mesmo seria favorecer a todos.
muito bom
Nada
BOM
nada
Excelente
Melhoria do atendimento.
.
excelente diretoria!
.
...
Sem sugestão
Bom
.
mais acessibilidade
Nada
Bom
Melhorar a divulgação dos eventos
nenhum
.
n
Atendimento bom
Tem feito um bom trabalho.
Sempre fui muito bem atendido na Desu.
.
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Nenhum
.
Bom
.
Nada
Divulgar amplamente as informações de interesse dos alunos para que haja possibilidade de opinarmos nos assuntos
referentes ao nosso futuro. Por exemplo, mais uma vez haverá interrupção do período letivo para férias (no meio do
semestre) - um absurdo.
ok
Bom
melhorar o atendimento ao aluno
.
.
x
Estou satisfeita
Sem sugestões
NENHUMA
.
melhoria do atendimento
Melhorar o atendimento a nós. Alunos !!
não
Nenhumw
Nenhum
Nenhuma.
Ótimo trabalho
Poderia melhorar
.
Maior velocidade referente as informações do curso
sem considerações especiais
aumentar a disponibilidade de tempo de serviço
Aperfeiçoamento da biblioteca digital.
Não há
nada
Bom
.
OK
Sem comentarios
cês são top
mais atenção para engenharia mecanica
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.
Sem sugestões
N
bom
bom
nada não
.
Não tenho.
Esteja sempre presente no acompanhamento e desenvolvimento das atividade de ensino aprendizagem elaboradas nos
cursos.
Desempenho elevado em relação aos seus deveres!
Nenhuma.
sem comentários
a
muito bom
Nenhum
T
ok
.
Adapitar melhor as cadeiras
.
.
na
nao
infraestrutura e modernização
.
Não
nada a declarar
Ok
Nada
sem sugestões e/ou comentários
Não tenho
n
.
nada a sugerir
Nenhuma
*
...
sem sugestões
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hthtrjh
xx
\
Total de respostas: 117

Deveriam responder: 220

Não respondidos: 103

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo
Respostas
Sem sujestão
Nenhuma
Nenhuma
.
A instituição em termos de espaço físico tem muito a melhorar, mas parabenizo a qualidade dos docentes.
Nada
N/D
.
Precisa melhorar as áreas de vivencia, concluir o prédio do ensino superior, instalação dos elevadores, melhorar o acervo
da biblioteca. Melhorar a organização do DMM.
Nenhuma sugestão.
Bom
.
Sem comentários
Excelente
Apresentar na prática o sistema acadêmico para alunos e professores facilitaria a comunicação dentro da instituição. Visto
que alguns professores apresentam dificuldade em disponibilizar o material de aula e/ou lançar notas. Além disso, saber
com antecedência o horário e local de aulas extras, ou informar a ausência é essencial. Isso poderia ser feito tal como
ocorre a aula inaugural para os dicentes, entretanto com o objetivo de apresentar as funcionalidades do sistema, seja por
meio de recursos audiovisuais, ou um passo-a-passo.
mais organização
Nada
BOM
nada
Apenas carece melhora na variedade do cardápio no RU
Melhorias nas dependências.
.
Grande estrutura para os alunos, se tornaram grandes profissionais!
.
...
Sem sugestão
Bom
.
ok
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Perguntar aos alunos sobre sugestões de livros.
bOM
Melhorar estrutura
nenhum
.
n
Melhorar restaurante
Tem feito um bom trabalho.
Sem comentários.
.
Uma sala de estudos maior e com computadores disponíveis para o curso de Engenharia Mecânica e a utilização da
biblioteca apenas para estudos. Se os alunos do médio entrarem apenas para conservar que se retirem.
.
Bom
.
Nada
Disponibilizar banheiros e vestiários limpos para os usuários. Frequentemente não é possível encontrar os produtos
básicos de higiene nos banheiros e não há acesso a locais de banho.
ok
Bom
deveria ter salas de estudos com computadores para os alunos de engenharia mecanica
.
.
x
Estou satisfeita
Sem sugestões
NENHUMA
melhorar a higiene dos banheiros masculinos e melhorar as instalações, disponibilizar um local para que os alunos
possam tomar banho, visto que alguns alunos passam o dia inteiro na instituição e não a local para os homens banharem,
só existe no banheiro feminino.
bom
Ao invés de ter colocado uma quadra de futebol próximo ao estacionamento, seria bem mais interessante e vantajoso aos
docentes do campus, implantar aerogeradores e painéis fotovoltaicos para o incentivo a pesquisa.
não
Nenhuma
Nenhum
Nenhuma.
Ótima estrutura
PODeria melhorar
.
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Maior flexibilidade nos horários acadêmicos
Sem considerações especiais
campus organizado
Uma biblioteca com mais computadores
Não há
nada
Melhorar acessibilidade
.
OK
Sem comentarios
bebedouros nunca é demais
melhorias na infraestrutura
.
Internet instável.
N
bom
bom
nada não
.
Não tenho.
Precisa fortalecer seus laços com as diversas empresas de mercado, objetivando melhor o futuro de seus profissionais.
Instituto de Altíssima qualidade!
Nenhuma.
sem comentários
a
muito bom
Nenhum
U
ok
.
Adapitar melhor as cadeiras
.
.
na
nao
infraestrutura e modernização
.
Nao
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nada a declarar
Ok
Nada
sem sugestões e/ou comentários
Não tenho
n
.
nada a sugerir
Nenhuma
*
...
sem sugestões
loiului
xx
\
Total de respostas: 117
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Aplicação:

Avaliação Desu - Monte Castelo - Cursos - 2017/2

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: 97
Deveriam responder: 209
Não respondidos: 112
Média: 3,79

30 Excelente
27 Muito Bom
33 Bom
4 Regular
3 Insatisfatório

30,93 %

27,84 %

3,09 %
4,12 %

34,02 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?
Total de respostas: 97
Deveriam responder: 209
Não respondidos: 112
Média: 3,67

22 Excelente
31 Muito Bom
37 Bom
4 Regular
3 Insatisfatório

31,96 %

22,68 %

3,09 %
4,12 %

38,14 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 97
Deveriam responder: 209
Não respondidos: 112
Média: 3,48

21 Excelente
27 Muito Bom
33 Bom
10 Regular
6 Insatisfatório

27,84 %
21,65 %

6,19 %

10,31 %
34,02 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 97
Deveriam responder: 209
Não respondidos: 112
Média: 3,53

20 Excelente
27 Muito Bom
38 Bom
8 Regular
4 Insatisfatório

27,84 %
20,62 %

4,12 %
8,25 %
39,18 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?
Total de respostas: 97
Deveriam responder: 209
Não respondidos: 112
Média: 3,77

26 Excelente
33 Muito Bom
30 Bom
6 Regular
2 Insatisfatório

26,8 %
34,02 %

2,06 %
6,19 %

30,93 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?
Total de respostas: 97
Deveriam responder: 209
Não respondidos: 112
Média: 3,63

17 Excelente
38 Muito Bom
33 Bom
7 Regular
2 Insatisfatório

39,18 %
17,53 %

2,06 %
7,22 %

34,02 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 97
Deveriam responder: 209
Não respondidos: 112
Média: 3,36

15 Excelente
27 Muito Bom
38 Bom
12 Regular
5 Insatisfatório

27,84 %

15,46 %

5,15 %

12,37 %

39,18 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?
Total de respostas: 97
Deveriam responder: 209
Não respondidos: 112
Média: 3,15

18 Excelente
20 Muito Bom
33 Bom
11 Regular
15 Insatisfatório

20,62 %
18,56 %

34,02 %

15,46 %

11,34 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso
Respostas
Sem comentários
nada
Nada
NADA
Cobrá mais os professores do departamento.
A coordenação do meu curso, na pessoa do seu coordenador, é muito acessível e tem sempre urgência em resolver as
demandas dos alunos.
Nada a declarar
Continue assim.
bom
Nada a declarar.
não
nada a sugerir
nenhum
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Não tenho sugestões.
Que vejam essa parte de disciplinas em cada período, não um período sim outro não, por favor.
A coordenação da curso tem sido bem presente, e participativa.
o trabalho esta otimo
Ótima gestão prof. Marcos
Que haja mais eventos educacionais para os alunos participarem.
Se envolver mais com os alunos .
Mais professores a disposição no Departamento
bom
Sem Sugestões
Sem sugestão
gggggggggg
Sem mais
Nenhum
sem
não há
bom
Nada
*
Disponibilizar algumas cadeiras especificas no periodo noturno
sem sugestões...
Que melhore cada vez mais.
Deveriam desenvolver um trabalho de interação com os alunos
nenhuma
Bom
0
.
Não
Dez
nada a declarar
Nada a declarar
D
Parabenizar a coordenação do curso pelo ótimo serviço prestado
Ótima
Nenhuma
Perfeito
*
A coordenação desempenha um bom acompanhamento dos discentes.
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Esta tudo ótimo
bom
Nenhuma
Ser mais prestativo em avisar editais, problemas, porque as vezes ficamos sem saber de informações essenciais.
É ótima.
.
Falo e não sou ouvido, prefiro não falar.
Melhorar a questão dos pré-requisitos
nenhuma
Não há sugestões
Nda
Continue assíduo e presente e corra sempre atras dos projetos para o curso de matemática
nada a declarar
Nada a Declarar
Nada a comentar.
Melhorar comunicação com os alunos
Sem sugestões
Nada a declara.
Disponibilidade de mais disciplinas para antecipar o curso
nenhuma
Nenhuma
Não tenho no momento
Muito bom
estao desempenhando um bom trabalho
.
Melhorar o curso
Não tenho
ok
Nada a declarar.
.
nenhuma
Nais horarios de atendimento aos alunos
Mais melhorias
Excelente!
horário maior de atendimento aos discentes
Nenhuma sugestão
nada a declarar
na
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Sem comentarios
Os alunos não tem onde estudar. A biblioteca é local de recreação das crianças e não favorece o clima adequado para o
estudo.
nada a acrescentar
.
excelente
nenhum
Xxxxccc
/
Total de respostas: 97

Deveriam responder: 209

Não respondidos: 112

Sugestões E/ou Comentários para o Curso
Respostas
Sem comentários
nada
Nada
NADA
Tirá a disciplina Física
sem sugestões / comentários
Nada a declarar
Continue assim.
bom
Nada a declarar.
não
nada a sugerir
nenhum
Não tenho sugestões.
Que tenha mais disciplinas em cada período, quando o aluno reprova, isso atrapalha porque é um semestre sim outro não,
por favor , vejam isso aí. Isso atrapalha o aluno, não vocês.
O curso licenciatura em Matemática é excelente, tem aberto novas possibilidades, e outras perspetivas. Muito obrigado
muito bom
Excelente curso. Havendo apenas a necessidade de maior enfoque nas disciplinas específicas da grade curricular
O curso é bom , ficaria melhor se houvesse também aulas práticas.
Ter flexibilidade .
Entrada semestral
bom, mais tem q melhorar
Sem Sugestões
Sem sugestão
gggggggggg
Sem mais
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Nenhum
que o aluno não ficasse preso em disciplinas por causa do pre requisito
não há
bom
Nada
*
Disponibilizar algumas cadeiras especificas no periodo noturno
sem sugestões.
Que não falte professores.
Deveriam remover a cadeira de educação física
nenhuma
Bom
0
.
Não
Dez
nada a declarar
Nada a declarar
S
Melhorar a questão de horas com a quantidade de assuntos
Excelente
Nenhuma
Excelente
*
Alguma disciplinas que são pré requisitos deveriam ser analisadas pois deixam os alunos em atraso na finalização de
todas as disciplinas necessarias e obrigatórias para a conclusão do curso.
O curso é excelente
bom
Nenhuma
Ta legal
maravilhosa.
.
nada a declarar.
curso excelente
nenhuma
Não há sugestões
Nda
A matemática precisa sempre ser vista de maneira extensiva
nada a declarar
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Nada a Declarar
Nada a comentar.
Mudança na carga horária e horário de cadeiras cruciais para formatura de vários alunos que trabalham o dia todo e não
podem cursar a tarde.
O que atrapalha a entrada de novos estudantes.
Sem sugestões
Nada a declara.
Disponibilidade de mais disciplinas para antecipar o curso
nenhuma
Nenhuma
Não tenho no momento
Muito bom
excelente
.
Melhorar o curso
Mais suporte
ok
Nada a declarar.
.
nenhum
Mais computadores para o curso
Tem que ter mais melhorias.
Muito bom!
Mais livro para o curso
Nenhuma sugestão
nada a declarar
na
Sem comentarios
A Matemática precisa de mais investimento em pesquisas. Precisa haver mais interação entre todo o corpo discente e
docente.
nada a acrescentar
.
excelente
nenhum
Xxxxx xxxxx
/
Total de respostas: 97

Deveriam responder: 209

Não respondidos: 112

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu
Respostas
Sem comentários
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nada
Nada
NADA
Criar um espaço de estudo extra exclusivo para o superi
sem sugestões / comentários
Nada a declarar
Continue assim.
bom
Nada a declarar.
não
nada a sugerir
nenhum
Não tenho sugestões.
Eu sempre serei contra na questão de ofertas de disciplinas, libera um semestre sim outo não, por favor , resolvam isso aí,
isso não existe.
Perdão, mas atrapalha o aluno, não vocês.
O DESU na pessoa do professor Alberico sempre nos dá apoio, e, atende as nossas necessidades.
uma boa administração
É necessário ampliar as estruturas da DESU e dividir as tarefas para não sobrecarregar os servidores com excesso de
trabalho e prejudicar os alunos com a ineficiência dos serviços
Nenhuma
Ser mais compreensível
Funcionar também às sextas feiras
bom, mais tem q melhorar
Sem Sugestões
Sem sugestão
gggggggggggggg
Sem mais
Nenhum
sem
não há
bom
Nada
*
Disponibilizar algumas cadeiras especificas no periodo noturno
os questionários ficaram melhores, menos repetitivos.
Nada a reclamar.
Nós homens poderiam usar bermudas, já que as mulheres usam saias
nenhuma
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Bom
0
Que coloquem cortinas na janelas, pois o sol incomoda na maioria das vezes
Não
Dez
nada a declarar
Nada a declarar
D
Que continuem colaborando para o nosso bem estar
Avaliar a coordenação, por atender as minhas necessidades da melhor maneira possível.
Nenhuma
Muito boa
*
A Desu tem desempenhado um bom acompanhamento dose alunos no momento da rematricula inclusão e exclusão no
sistema. Mais o próprio sistema passa a maior parte do tempo com defeito.
Super competentes
bom
Nenhuma
Nenhuma
A qualidade e a presteza como tratam os alunos é ótima. Que continue assim.
.
Falo e não sou ouvido, prefiro não falar.
Onde estão as oportunidades para estudar no exterior ?
nenhuma
Mais pessoas no horário de atendimento
Nda
Averigue os projetos da matemática
nada a declarar
Nada a Declarar
Nada a comentar.
Melhorar comunicação com os alunos
Sem sugestões
Nada a declara.
Disponibilidade de mais disciplinas para antecipar o curso
nenhuma
Nenhuma
Não tenho no momento
Muito bom
excelente trabalho
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.
Melhorar o curso
Tudo bem..
ok
O processo de solicitação de cadeira de férias deve ser mais efetivo, pois os alunos da matemática de vários períodos
solicitaram apenas uma cadeira, e pelo processo lento do protocolo dentre outros motivos não informado aos discentes, a
cadeira não foi disponibilizada.
.
nenhuma
Ótimo atendimento
Muitas Melhorias podem ser feitas
Muito bom!
espaço maior na biblioteca
Nenhuma sugestão
nada a declarar
na
Sem comentarios
O IFMA está voltado muito mais para o Ensino Médio que o Ensino Superior. Somos muito prejudicados. Não temos local
para estudar, não temos livros suficientes, não recebemos o devido respeito. A biblioteca é local de recreação das crianças
e não favorece o clima adequado para o estudo.
nada a acrescentar
.
excelente
nenhum
Xxxxx
/
Total de respostas: 97

Deveriam responder: 209

Não respondidos: 112

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo
Respostas
Sem comentários
nada
Nada
NADA
Melhorar o acervo da Biblioteca
sem sugestões / comentários
Nada a declarar
Continue assim.
bom
Nada a declarar.
não
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nada a sugerir
nenhum
Não tenho sugestões.
Melhorem os locais que ficam interditados há meses.
O campus ifma do Monte Castelo tem sido uma grata surpresa, venho de uma realidade de faculdade particular, mas, o
ifma não deixa nada a desejar.
nada á acrescenta
Campus excelente
Mais segurança na saída do Ifma.
Ampliar suas estruturas .
Bom
bom, mais tem q melhorar
Sem Sugestões
Sem sugestão
gggggggggggggggg
Sem mais
Nenhum
sem
não há
bom
Nada
*
Disponibilizar algumas cadeiras especificas no periodo noturno
está melhorando a cada dia até questionário.
Mais investimento em relação a banheiros e bebedouros.
Aos alunos do superior deveria ser permitido a entrada com bermuda
nenhuma
Chega de frango no refeitório.
0
.
Não
Dez
nada a declarar
A melhoria da biblioteca urgentemente, livros estão velhos e muito danificados, além da organização no interior da
biblioteca, ao invés de ser um ambiente de estudo e pesquisa, se apresenta como mais uma dos ambientes de lazer do
campus.
Q
Que a instituição continue colaborando p/ realização de Muitos sonhos
Nada a declarar.
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Nenhuma
Maravilhoso
*
O Ifma tem oferecido muitas oportunidades para a pesquisa e o desenvolvimento acadêmico.
Só deveria melhorar mais um pouco a segurança
bom
Nenhuma
Nenhuma
Que tenha um local mais limpo e adequado para se comer, pois a área externa é cheia de pombos. Já área interna da RU,
é bem limpa e adequada só que bem quente.
.
nada a declarar.
Ótima Instituição
nenhuma
Sem sugestões
Nda
Seja sempre um ifma preocupado com a extensao e toda comunidade do ifma
nada a declarar
Nada a Declarar
Nada a comentar.
Mudança no serviço terceirizado
Sem sugestões
Nada a declara.
Disponibilidade de mais disciplinas para antecipar o curso
nenhuma
Nenhuma
Não tenho no momento
Muito bom
excelente
.
Melhorar o curso
Ótima instituição
ok
Sugiro maior fiscalização para impedir namoros dentro da Instituição (já que o regulamento institucional proíbe),
principalmente namoro homossexual, pois até o momento ainda não presenciei nenhum relacionamento hétero ocorrendo
na Instituição, mas a recorrência do relacionamento homoafetivo transmite informação de impunidade a esses casos e
desrespeito ao regulamento. Explico que não é preconceito, mas se a reincidência de namoros homossexuais no refeitório
e no corredor do DEMAT (aos olhos de todos) reflete fraqueza, impunidade e preconceito.
.
nenhuma
03/05/2018 16:24

Página: 58

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

Mais livros na biblioteca
Façam mais melhorias
Instituto excelente!
Ótimas aulas
Nenhuma sugestão
nada a declara
na
Sem comentarios
Falta espaço para estudar;
Falta banheiros. Falta sabonete no banheiro. Falta papel toalha no banheiro;
O restaurante é muito pequeno, não cabe todo mundo. E eu saio com cheiro de comida.
nada a acrescentar
.
excelente
nenhum
Xxxxxcx
/
Total de respostas: 97
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Aplicação:

Avaliação Desu - Monte Castelo - Cursos - 2017/2

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: 138
Deveriam responder: 287
Não respondidos: 149
Média: 3,36

19 Excelente
43 Muito Bom
51 Bom
19 Regular
6 Insatisfatório

31,16 %

13,77 %

4,35 %

13,77 %

36,96 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?
Total de respostas: 138
Deveriam responder: 287
Não respondidos: 149
Média: 3,14

16 Excelente
31 Muito Bom
58 Bom
23 Regular
10 Insatisfatório

22,46 %

11,59 %

7,25 %

42,03 %

16,67 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 138
Deveriam responder: 287
Não respondidos: 149
Média: 3,35

22 Excelente
32 Muito Bom
62 Bom
16 Regular
6 Insatisfatório

23,19 %

15,94 %

4,35 %

44,93 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 138
Deveriam responder: 287
Não respondidos: 149
Média: 3,39

20 Excelente
36 Muito Bom
62 Bom
18 Regular
2 Insatisfatório

26,09 %

14,49 %

1,45 %

13,04 %
44,93 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?
Total de respostas: 138
Deveriam responder: 287
Não respondidos: 149
Média: 3,57

31 Excelente
40 Muito Bom
50 Bom
11 Regular
6 Insatisfatório

28,99 %

22,46 %

4,35 %
7,97 %

36,23 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?
Total de respostas: 138
Deveriam responder: 287
Não respondidos: 149
Média: 3,49

30 Excelente
38 Muito Bom
48 Bom
14 Regular
8 Insatisfatório

27,54 %
21,74 %

5,8 %

10,14 %
34,78 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 138
Deveriam responder: 287
Não respondidos: 149
Média: 2,82

15 Excelente
25 Muito Bom
43 Bom
30 Regular
25 Insatisfatório

18,12 %

31,16 %

10,87 %

18,12 %

21,74 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?
Total de respostas: 138
Deveriam responder: 287
Não respondidos: 149
Média: 2,56

13 Excelente
15 Muito Bom
43 Bom
32 Regular
35 Insatisfatório

31,16 %

10,87 %

9,42 %

23,19 %

25,36 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso
Respostas
.
Rever a carga horária de algumas disciplinas específicas, pois de algumas é muito pouco para o conteúdo.
Mais diálogo com os alunos do curso.
Que realize eventos que tornem o elo aluno-coordenação mais próximo,buscando a inserção de novos eventos.
estruturem melhor o laboratorio de biologia
.
.
Sem sugestões.
Nada a declarar.
sem sugestão
_
Não colocar horários quebrados.
Nada a comentar
Sem comentários
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Nd
aumento no quantitavo do quadro de professores
NADA A DECLARA
Aprimorar a didática de ensino. Melhorar a elaboração das avaliações, uma vez que já foi discutido o real sentido de avaliar.
Ainda vejo no IFMA muito isso de uma forma muito transversal.
Sempre presente no processo ensino aprendizagem.
Satisfatório
.
Maior presença junto as liderança do curso
sem comentários
nenhuma
NENHUM
Kkkkk
Mais disponibilidade de material para o desenvolvimento do curso
NÃO
nao
mais disponibilidade no atendimento
Mais recursos
sem sugestão
que tenha uma reunião pelo menos uma vez por semestre com cordenador docentes do dab e alunos
Gostaria que fosse um profissional mais interessado com a relação aluno / professor.
excelente, muito disposta e acessível a todos.
Mais professores
.
A luta continua!
Maior assertividade no atendimento aos alunos.
Sem comentários.
Sem comentários
.
BOM
Nenhuma
Sem sugestão
Ótimo
Regular
.
Cadeiras de férias das disciplinas com maior peso de exigência como pré requisito para as demais.
Disponibizar alunos monitores para apoiar o aprendizado das disciplinas específicas
não
.
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Sem sugestões.
dinamismo
não
Estar presente no departamento, pois quando vamos procurá-lo quase nunca está presente. E quando está diz que está
muito ocupado.
.
Solicitar livros atualizados
Não conheço
Nada a declarar
Sugiro que a coordenação se empenhe mais no acompanhamento e fiscalização dos docentes.
não
acompanhar o desenvolvimento do curso. isto é ser mais presente
.
Nenhuma.
Os alunos se sentem abandonados. A coordenação não é próxima (emocionalmente) dos alunos, não percebemos
nenhuma ação que nos ajude a nos desenvolver enquanto profissionais.
.
nada a declara
.
...
nada a declarar
Trocar o professor de didática.
um bom acompanhamento
.
Nenhum
.
.
'
.
Estágio a partir do segundo período para o aluno adquirir experiência de sala.
Nenhuma
Parceria com os (IFs ) em São Luis para estagios
...
.
A comunicação entre a gestão e os alunos.
O coordenador apresenta um rendimento insatisfatório, em suas funções.
É sempre preciso melhorar
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Fazer o acompanhamento para esclarecer as dúvidas dos alunos.
Observar questionamentos dos alunos
nao
.
sem comentários
Qual o horário disponível do coordenador do curso?
Alguém que realmente atenda os alunos e escuta suas dúvidas e queixas,e tentem fazer algo
.
Laboratórios divididos
A coordenação tem que ser mais coerente
Mais disponibilidade para atender os alunos, ir regularmente as salas para saber sugestões dos alunos para melhor
desempenho no curso...
Nada
não precisa
Que tenhamos mais aulas praticas pois enriquece o nosso conehcimento e aprendizagem, o curso tem um laboratorio que
não e usado plos alunos, poderiam ser mais usados para desenvolviemnto e aprendizagm e não so fiicar na teoria.
Muito bom
Nenhuma sugestão no momento.
Funcionamento com uma secretária
não
Kkkk
Nenhuma
Continuem com seu bom trabalho.
...
Mais assistência por parte da coordenação, para os alunos.
Maiss computador na biblioteca.
Nenhum
Melhorar no atendimento
muito bom
Sem sugestões
está muito bem, não tenho nada a acrescentar.
NADA A DECLARAR
Uma maior imposição de regras e de ordem aos professores. Alguns deles apresentam "poderes" demais ali, agem como
se não tivessem superiores a eles na instituição. O que de certa forma acaba causando diversos problemas a alunos no
decorrer dos cursos.
.
Nada
melhorar o atendimento
.
nenhum
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nda
Entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará
O coordenador deve demostrar disponibilidade de atendimento no departamento
sem
Mais acessibilidade na instituição
.
Nada a declarar
não
Nada a declarar
Mais aulas de campo
Mudança de carga horária de algumas disciplinas.
a
Nenhuma.
Total de respostas: 138

Deveriam responder: 287

Não respondidos: 149

Sugestões E/ou Comentários para o Curso
Respostas
.
Mais disponibilidade de livros específicos do curso, assim como atualização, pois alguns livros já são de edições bem
antigas.
Sou aluna de transferência, e fui muito prejudicada por ter feito 75% do curso e quando chego em São Luis foi aceito 15%
da matéria, só queria que os professores avaliassem direito o acamponhamento de matéria.
Que busque encontrar uma forma de sanar as dificuldades advindas ao não aproveitamento, quase sempre,do primeiro e
do último horário ,que inegavelmente nos deixa em uma condição prejudicial em relação ao aprendizado e também dificulta
para os professores. Para tal ,é preciso ouvir os alunos e discutir soluções.
pensem em açoes praticas que possam dividir o tempo com todas as teorias que temos
.
.
O curso deve proporcionar aos estudantes mais momentos extra-sala, como visitas em ambientes diversificados.
Nada a declarar.
sem sugestao
_
Deveria ter visita técnica com práticas .... Dar aos estudantes uma oportunidade de ir pra algum evento que tenha prática,
tipo um que teve ano passo "Biologia, manejo e clínica de crocodilianos"... Pelo menos a passagem... Acho que seria
interessante dar essa oportunidade porque aqui no Maranhão não tem esse tipo de evento...
Melhorar a interação professor-aluno, além de repensar a metodologia utilizada em sala, para uma aula menos monótona.
Sem comentários
Nd
mais aulas prátics e mais atividades voltads para a pesquisa
NADA A DECLARA
Aprimorar a didática de ensino. Melhorar a elaboração das avaliações, uma vez que já foi discutido o real sentido de avaliar.
Ainda vejo no IFMA muito isso de uma forma muito transversal.
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Sempre presente no processo ensino aprendizagem.
Satisfatório
.
Melhoria do acervo e do laboratório, material etc..
sem comentários
nenhuma
MAIS PRATICAS
Kkkkk
Nenhum
NÃO
nao
melhoria nos conteúdos apresentados, mais contratação de professores
Mais compatibilidade das ementas do curso do ifma com as das demais instituições
sem sugestão
mais aulas práticas
Que alguns professores melhorem o relacionamento arcaico com seu método de ensino aluno /professor. Isso dificulta o
aprendizado no cenário atual.
laboratório precisa de reparos eletricos
Mais professores
Deveria ser renovada as normas do curso, uma vez que tem que levar em consideração a realidade dos alunos e a questão
de ser uma graduação e não ensino médio.
Contratação de mais Professores !
Incentivar mais pesquisas quanto à didática de alguns professores do curso.
Sem comentários.
Sem comentários
.
BOM
Nenhuma
Sem sugestão
Ótimo
Ótimo
.
Maior número de professores.
O curso está sendo satisfatóri
não
.
Sem sugestões.
praticas
não
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nenhuma
.
O curso necessita de aulas práticas e com conteúdos de ensino superior de verdade.
Disponibilidade no prédio superior
Nada a declarar
O curso tem correspondido, mas precisa reajustar os horários e fazer mais investimentos nós materiais didáticos.
não
mais aula prática
.
Nenhuma.
Precisamos de mais práticas, e não só de laboratórios, com microscópio. Os professores que se dispõem a fazer aulas em
campo são poucos, e quando o fazem é apenas uma aula por semestre.
.
no momento, nada a declarar
.
...
nada a declarar
-Nenhuma
aumentar a quantidade de laboratórios
.
Melhorias nas aulas extra classe
.
Falta sala de estudos para os estudantes e mais laboratorios.
.
Bom
Nenhuma
Precisamos de laboratórios
...
.
Deveria haver um profissional para coordenar os monitores, e um dia especifico para reforços exclusivamente para os
alunos.
Necessita de mais praticas
É sempre preciso melhorar
Incentivar a participação de alunos em projetos e motivar para dedicação ao curso.
A carga horária de algumas disciplinas precisavam ter mais aulas práticas.
nao
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Precisamos de mais laboratórios e mais recursos para o curso de biologia.
sem comentários
Precisamos de aulas práticas e modernização dos laboratórios.
Mudança na carga horária de algumas matérias
.
Laboratórios divididos
O curso precisa ter um pequeno jardim com colecionáveis exemplares para uso em aulas práticas.
Falta mais laboratórios e pesquisas dentro da instituição.
Nada
mais laboratórios, opções de especializações e mestrado
Que tenhamos mais aulas praticas pois enriquece o nosso conehcimento e aprendizagem, o curso tem um laboratorio que
não e usado plos alunos, poderiam ser mais usados para desenvolviemnto e aprendizagm e não so fiicar na teoria.
Muito bom
Nenhuma sugestão no momento
Investir em mais professores
não
Kkkk
Nenhuma
Continuem com um bom trabalho.
Falta infraestrutura adequada: laboratórios, aulas práticas suficientes, acervo da biblioteca.
Mais laboratórios para o curso de biologia.
Mais aula de campo.
Mais aulas práticas no laboratório.
Mais laboratório e pesquisa e variabilidade de disciplinas
excelente
Sem sugestões
está muito bem, não tenho nada a acrescentar.
NADA A DECLARAR
Uma maior imposição de regras e de ordem aos professores. Alguns deles apresentam "poderes" demais ali, agem como
se não tivessem superiores a eles na instituição. O que de certa forma acaba causando diversos problemas a alunos no
decorrer dos cursos.
.
Nenhum
melhorar a visibilidade do curso. contratação de mais professores para o departamento
.
nenhum
nda
Entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará
O curso de licenciatura em Biologia precisa de mais recursos principalmente laboratórios muitas disciplinas cursadas
ficaram a desejar ex. microbiologia e biologia molecular não tivemos nenhuma pratica
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sem
Mais acessibilidade
.
Nada a declarar
não
Nada a declarar
Mais aulas de campo
Laboratório a insatisfatórios
b
Nenhuma.
Total de respostas: 138

Deveriam responder: 287

Não respondidos: 149

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu
Respostas
.
Maior acompanhamento do curso.
Nada a declarar
Bom atendimento,sempre à disposição.
sem sugestoes
.
.
Criação de um site que contemple todos os cursos superiores do IFMA Monte Castelo, contendo todas as informações
pertinentes aos cursos, como o POP, e informações gerais sobre os cursos superiores ofertados pela Instituição de Ensino.
Nada a declarar.
s
Bom dia! Seria excelente se houvesse o curso de licenciatura em Biologia no período diurno. Gosto muito da instituição,
mas, não sei se conseguirei terminar meus estudos com voces.
Nenhuma
Todas as informações relevantes ao aluno devem ser enviados via e-mail, fora outros meios.
Sem comentários
Nd
nada a declarar
NADA A DECLARA
Aprimorar a didática de ensino. Melhorar a elaboração das avaliações, uma vez que já foi discutido o real sentido de avaliar.
Ainda vejo no IFMA muito isso de uma forma muito transversal.
Sempre presente no processo ensino aprendizagem.
Satisfatório
.
Maior esclarecimento quanto as funções do q academico
sem comentários
nenhuma
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.NENHUM
Kkkkk
Nenhum
NÃO
nao
sem sugestões
Melhoria no atendimento
sem sugestão
a diretoria sempre atende muito bem quando a procuramos
Mais informações sobre os departamentos.
nenhum
Mais professores para a biologia
.
Parabéns pelo trabalho!
Tratar os alunos do ensino superior com mais urbanidade.
Sem comentários.
Sem comentários
.
BBOM
Nemhuma
Sem sugestão
Ótimo
Bom
.
Maior número de professores para o curso de Biologia.
Disponibizar disciplinas a cada semestre
não
.
Sem sugestões.
interação
não
nenhuma
.
Levar a biblioteca e restaurante para o prédio novo pois é desgastante esse trajeto tendo um prédio já denominado para o
ensino superior
Que a sala seja no prédio superior
Nada a declarar
Não vou dizer que o atendimento tem sido bom, mas o DESU precisar colocar mais pessoas no horário da noite para
suprir a demanda, é isso é ruim, pois perdemos tempo e às vezes até aula.
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não
realizar reuniões periódicas para tratar de melhorias
.
Nenhuma.
O edital de Monitoria não deveria sair antes da rematrícula. Estou com o curso trancado aguardando a rematrícula, e por
isso não pude me inscrever para prova da Monitoria semana retrasada.
Ainda quanto ao edital de Monitoria, o período de terça a sexta foi insuficiente para que pudéssemos estar cientes do edital.
Ao menos na gestão passada o mesmo era enviado ao e-mail dos alunos.
.
no momento ,nada a declarar
.
.. .
nada a declarar
Nenhuma
muito bom atendimento
.
Nenhum
Poderia ter uma biblioteca só para o curso de Biologia
.
.
Nada a declarar
Nenhuma
Mais atenção para a Licenciatura Biologia, há um desamparo
...
.
Não há o exercício constante da relação
interpessoal.
.
É sempre preciso melhorar
Serem mais emparicos e tentar sanar os problemas que lhes são apresentados da melhor forma evitando que o alunos
(público ) saia insatisfeito.
Observar sugestões dos alunos
nao
.
sem comentários
Até o momento não tenho reclamações a fazer.
Tá melhorando cada vez mais.
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.
Laboratórios
Nenhum
Atendimento esperado e pendências resolvidas a tempo!!
Nada
menos burocracia para aproveitamento de materias
sem sugestoes
Muito bom
Nenhuma sugestão no momento.
Melhorar o acervo com livros diversos
não
Kkkkk
Nenhuma
Precisam ser mais claros no preenchimento dos protocolos e processos.
...
Estou satisfeita.
Mais tempo para as matrículas.
Nenhum
Melhorar atendimento
muito bom
Sem sugestões
está muito bem, não tenho nada a acrescentar.
NADA A DECLARAR
Uma maior imposição de regras e de ordem aos professores. Alguns deles apresentam "poderes" demais ali, agem como
se não tivessem superiores a eles na instituição. O que de certa forma acaba causando diversos problemas a alunos no
decorrer dos cursos.
.
nenhum
bom
.
nenhum
nda
Entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará
o atendimento e suporte aos alunos esta bom
sem
Mais acessibilidade
.
Nada a declarar
não
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Nada a declarar
Ofertar cursos de capacitação online
Nenhuma
c
Nenhuma.
Total de respostas: 138

Deveriam responder: 287

Não respondidos: 149

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo
Respostas
.
Maior acompanhamento do curso.
Nada a declarar
Boa estrutura,porém os laboratórios precisam ser melhor aproveitados e mais explorados para o curso de biologia.
sem sugestoes
Poderia ter uma biblioteca para o curso de Biologia
.
Sem sugestões.
Nada a declarar.
s
_
Nenhuma
Nada a comentar
Sem comentários
Nd
a biblioteca está precária tanto em qualidade quanto em quantidade de livros, e ainda há muitos locais que molham durante
a chuva, sistemas da biblioteca e de comunicaçõa com muitas falhas de execução
NADA A DECLARA
Aprimorar a didática de ensino. Melhorar a elaboração das avaliações, uma vez que já foi discutido o real sentido de avaliar.
Ainda vejo no IFMA muito isso de uma forma muito transversal.
Sempre presente no processo ensino aprendizagem.
Satisfatório
Considero viável uma melhoria no atendimento aos alunos pelos funcionários da biblioteca, visto que o mesmo é de
péssima qualidade. E com relação aos acervos de livros disponíveis para a Biologia pondero extremamente insatisfatório,
as edições encontram-se desatualizadas e são pouquíssimos para uma demanda grande, um descaso!
Melhoria da estrutura disponibilizada, visto que o funcionamento, carece de mais cuidados.
sem comentários
nenhuma
NENHUM
Kkkk
Nenhum
NÃO
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nao
sem sugestões
Melhoria no atendimento dos alunos do superior
sem sugestão
mais aulas de campo
Mais organização. Muitos setores deixam a desejar, principalmente quando o assunto é informação.
nenhum
Que trate a licenciatura como licenciatura.
.
Melhoras as instalações da Biblioteca
Que as melhorias continuem.
Sem comentários.
Sem comentários
.
BOM
Nenhuma
Sem sugestão
Ótimo
Bom, sala de aulas ótimas, queria jantar lasanha mais vezes.
.
Auxílios para quem realmente precisa.
Diversificar o cardápio do restaurante
não
.
Sem sugestões.
integração
não
nenhuma
.
Melhorar a infraestrutura dos prédios
Que tenha refeitório no prédio superior
Nada a declarar
Uma reivindicação antiga foi atendida, o estacionamento. O controle dos veiculos também melhorou, pois os mesmos são
fiscalizados.
não
moralizar a instituição
melhorar os recursos de laboratório de biologia, melhorar o atendimento na biblioteca e seu acervo, junto com os
computadores
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Nenhuma.
nada
.
abastecer a biblioteca com os didáticos utilizados pelos professores, temos pouco do que é utilizado em estudos.
.
...
segurança é um quesito deficiente, neste campus e a comunicação então, nem se fala.
Nenhuma
ótimos professores
.
Nenhum
.
.
.
Nada a declarar
Nenhuma
Cuidado com os transportes para que não haja uma fatalidade
...
.
Divulgar em sala de aula
através dos docentes os
editais disponíveis.
.
É sempre preciso melhorar
Organizar a biblioteca para o curso superior no prédio novo e dividir as entradas para cada modalidade de ensino evitando
assim constrangimento indevidos até sobre questões de roupa.
Observar questionamentos dos alunos
nao
.
sem comentários
Falta segurança e maior controle na entrada de "alunos". O sistema é falho e lento.
Melhora no serviço terceirizado
.
Laboratórios
Nenhum
Disponibilizar mais laboratórios para o curso de Biologia, e incentivo a pesquisa!
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Nada
mais opções de janta
Que tenhamos mais aulas praticas pois enriquece o nosso conehcimento e aprendizagem, o curso tem um laboratorio que
não e usado plos alunos, poderiam ser mais usados para desenvolviemnto e aprendizagm e não so fiicar na teoria.
Muito bom
Nenhuma sugestão no momento.
Disponibilizar mais recursos para alunos representarem o IFMA em eventos científicos
não
Kkkk
Nenhuma
Continuem trabalhando para o crescimento comum.
...
Melhorias no prédio superior, inclusive se tratando de banheiros e bebedouros.
Faça os ajustes no prédio e finde os alagamento.
Aumentar o acervo da biblioteca.
Sem
bom
Sem sugestões
está muito bem, não tenho nada a acrescentar.
NADA A DECLARAR
A separação das bibliotecas (Superior/médio). Pude observar o que seria uma biblioteca no prédio destinado ao superior,
porém, com livros para o ensino médio, o que não faz nenhum sentido, sendo aquele um prédio voltado para o ensino
superior.
Peço que observem isso, e corrijam.
.
Nada
bom
.
nenhum
nda
Entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará
o instituto deve organizar mais a logistica do campus ex. como pode uma biblioteca ao lado de uma area de vivencia...
ninguem consegue estudar!
sem
Mais acessibilidade
.
Nada a declarar
não
Nada a declarar
Ofertar cursos de capacitação online
implementar mais cursos de graduação
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Melhorar a infraestrutura do prédio
d
Nenhuma.
Total de respostas: 138
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Aplicação:

Avaliação Desu - Monte Castelo - Cursos - 2017/2

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: 84
Deveriam responder: 159
Não respondidos: 75
Média: 4,12

41 Excelente
19 Muito Bom
20 Bom
1 Regular
3 Insatisfatório

48,81 %

3,57 %
1,19 %
22,62 %
23,81 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?
Total de respostas: 84
Deveriam responder: 159
Não respondidos: 75
Média: 4,01

38 Excelente
18 Muito Bom
22 Bom
3 Regular
3 Insatisfatório

45,24 %

3,57 %
3,57 %

21,43 %

26,19 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 84
Deveriam responder: 159
Não respondidos: 75
Média: 3,71

29 Excelente
19 Muito Bom
23 Bom
9 Regular
4 Insatisfatório

34,52 %

22,62 %

4,76 %

10,71 %
27,38 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 84
Deveriam responder: 159
Não respondidos: 75
Média: 3,7

28 Excelente
19 Muito Bom
23 Bom
12 Regular
2 Insatisfatório

33,33 %

22,62 %

2,38 %

14,29 %
27,38 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?
Total de respostas: 84
Deveriam responder: 159
Não respondidos: 75
Média: 3,74

28 Excelente
19 Muito Bom
26 Bom
9 Regular
2 Insatisfatório

33,33 %

22,62 %

2,38 %
10,71 %

30,95 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?
Total de respostas: 84
Deveriam responder: 159
Não respondidos: 75
Média: 3,86

28 Excelente
23 Muito Bom
27 Bom
5 Regular
1 Insatisfatório

33,33 %

27,38 %
1,19 %
5,95 %

32,14 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 84
Deveriam responder: 159
Não respondidos: 75
Média: 3,63

25 Excelente
19 Muito Bom
26 Bom
12 Regular
2 Insatisfatório

29,76 %
22,62 %

2,38 %

14,29 %
30,95 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?
Total de respostas: 84
Deveriam responder: 159
Não respondidos: 75
Média: 3,38

21 Excelente
19 Muito Bom
24 Bom
11 Regular
9 Insatisfatório

22,62 %

25 %

10,71 %
28,57 %
13,1 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso
Respostas
nenhuma.
Nenhuma sugestão.
Disponibilidade curso noturno
falta de comunicação
.
Fui muito bem atendido!!!
Excelente
Não
Nenhuma
Bom
bom
Muito bom.
SEM SUGESTÕES
.
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Sem sugestões.
Excelente
Muito bom.
.
A
Top
.
Bom
Melhorar a recepção de novos alunos
Melhorar o atendimento, pois boa parte do dia, o coordenador não está no departamento.
Um curso muito bom
Nenhuma
Tá de parabéns
Deveria se impor mais em buscar melhorias para o desenvolvimento do curso.
muito bom
BOM
serem mais solícitos e menos burocráticos
.
Sem sugestão
melhor comunicação alunos/professores
sem comentarios!
.
ótimo
N
Programar disciplinas especificas da licenciatura em Física para o período da noite também, pois as mesmas em grande
maioria são programadas para o período da tarde, dificultando para o aluno que desenvolve uma atividade laboral em
paralelo ao curso.
Melhorar
I
Sem comentários
otimo
Está indo muito bem.
Mais atenção com os alunos, estão impondo uma distância que deixa a desejar na melhoria do curso. Sendo uns
privilegiados e outros a Deus dará.
está regular
Bom
melhor trato no atendimento a docentes
sem sugestões
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Excelente
nenhuma
Nada
.
Nenhum
Nenhum
n
sem comentários.
.
continue o bom trabalho.
nem uma
Mais disciplinas de calculo, poderiam ser a noite
.
Bom
NENHUMA SUGESTÃO OU COMENTÁRIO.
CORRESPONDE AS EXPECTATIVAS QUE SÃO OFERECIDOS PARA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.
Ta tudo otimo
o curso deveria ser só um turno.
Nenhuma
nada
bom
Muito bom
.
BOM
.
SEM COMETÁRIOS
AULAS DEVERIAM SER SO EM UM TURNO. SO A NOITE.
Nenhuma
none
não tenho
sem sugestões
.
Nao
melhor acompanhamento dos discentes.
Total de respostas: 84

Deveriam responder: 159

Não respondidos: 75

Sugestões E/ou Comentários para o Curso
Respostas
nenhuma.
Nenhuma sugestão.
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Menos calculos
falta livros
.
Fui muito bem atendido!!!
Excelente
Não
Nenhuma
Bom
bom
Está bom.
SEM SUGESTÕES
.
Sem sugestões
Excelente
Bom.
.
G
Top
.
Bon
Muito bom , mas precisar melhorar
O curso é ótimo.
continuar melhorando
Nenhuma
Ótimo curso
Se as disciplinas de Física estivessem disponíveis em todos os semestres, seria muito melhor, pois, em caso de
reprovação, não haveria necessidade de esperar um semestre inteiro para cursar novamente.
muito bom
BOM
....
.
Sem sugestão
melhor comunicação alunos/professores
sem comentarios!
.
muito bom
N
Programar disciplinas especificas da licenciatura em Física para o período da noite também, pois as mesmas em grande
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maioria são programadas para o período da tarde, dificultando para o aluno que desenvolve uma atividade laboral em
paralelo ao curso.
Melhorar
F
Sem comentários
sem sujestões
Investimento na biblioteca.
Xxxxxxxx
o curso está regular
Bom
maior integração entre o curso e o mercado de trabalho
sem sugestões
Excelente
nenhuma
Nada
.
Nenhum
Nenhum
n
sem comentários.
.
mantenham este aspecto família que o departamento de física tem.
nem uma
Diminuir o numero de disciplinas de seminários de física
.
Bom
NENHUMA SUGESTÃO OU COMENTÁRIO.
O CURSO OFERECE ÓTIMOS LABORATÓRIOS QUE FACILITA O CONHECIMENTO.
ok. muito bom
o curso deveria ser só um turno.
Nenhuma
nada
bom
Muito bom
.
BOM, MAS PRECISA DE MELHORIAS EM APROFUNDAMENTO AO CONTEÚDO
.
SEM COMETÁRIOS
AULAS DEVERIAM SER SO EM UM TURNO. SO A NOITE.
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Nenhuma
none
não tenho
sem sugestões
.
Nao
melhoria da grade curricular.
Total de respostas: 84

Deveriam responder: 159

Não respondidos: 75

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu
Respostas
nenhuma.
Nenhuma sugestão.
Disponibilidade cursós de licenciatura noturno
Oferecer mais cadeiras estou com dificuldade devido passar muito tempo para oferecer cadeira
.
Fui muito bem atendido!!!
Ótimo
Não
Nenhuma
Bom
bom
Está bom
SEM SUGESTÕES
.
Sem sugestões
Excelente
Regular.
.
H
Top
.
Bom
Regular
Deve ter um horário melhor para atendimento e as pessoas que atendem ter mais satisfação em atender.
Continuar com o bom trabalho
Nenhuma
Não tenho
Melhorar o atendimento aos alunos.
nenhum
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BOM
serem mais flexíveis
A diretoria do ensino superior deve esta mais atenta as necessidades dos aluno e também desenvolver/incentivar
atividades extra classes.
Sem sugestão
melhor comunicação alunos/professores
sem comentarios!
.
muito bom
N
Programar disciplinas especificas da licenciatura em Física para o período da noite também, pois as mesmas em grande
maioria são programadas para o período da tarde, dificultando para o aluno que desenvolve uma atividade laboral em
paralelo ao curso.
Melhorar
M
O calendário acadêmico do sistema está desatualizado
sem sujestões
Melhorar a infraestrutura.
Xxxxxxx
funcionarios mais educados atenciosos
Bom
Mais transparência
sem sugestões
Excelente
nenhuma
Nada
.
Nenhum
Nenhum
n
sem comentários.
.
nada a declarar
nem uma
Satisfatorio
.
Bom
NENHUMA SUGESTÃO OU COMENTÁRIO.
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O DEPARTAMENTO TEM UMA BOA RELAÇÃO NO SUPORTE DE SERVIÇOS PARA A COMUNIDADE ESTUDANTIL.
ok. legal
o curso deveria ser só um turno.
Nenhuma
nada
bom
Muito bom
.
BOM ATENDIMENTO
.
SEM COMETÁRIOS
AULAS DEVERIAM SER SO EM UM TURNO. SO A NOITE.
Nenhuma
none
não tenho
sem sugestões
.
Nao
melhora no acervo da biblioteca
Total de respostas: 84

Deveriam responder: 159

Não respondidos: 75

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo
Respostas
nenhuma.
Nenhuma sugestão.
Mas informações de oportunidades
Curso de ferias
.
Fui muito bem atendido!!!
Ótimo
Não
Nenhuma
Bom
bom
.
SEM SUGESTÕES
.
Sem sugestões
Mais organização
Bom.
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.
I
Top
.
Bom
Providenciar uma área de vivência melhor
Melhorar o espaço para os alunos.
liberar mais os ambientes esportivos (campo,quadra) para a prática
Nenhuma
Tem que melhorar, precisamos de área de vivência, o sistema acadêmico só vive fora do ar, além do mais, precisa avisar
para os alunos do ensino médio que a biblioteca é lugar de se estudar e não para ficar de brincadeiras.
Instituição maravilhosa, porém, ainda precisa melhorar bastante.
nenhum
BOM
melhoria no atedimento do restaurante, disponibilizar bebidas com opção livre de açúcar, colocar bebedouros
.
Sem sugestão
melhor comunicação alunos/professores
sem comentarios!
.
melhor escola
N
Melhorar o estacionamento.
Melhorar
A
Devem ser disponibilizados almoço e jantar para os alunos dos cursos superiores.
O ambiente do ensino superior não pode ser o mesmo do ensino médio.
sem sujestões
Investimento em livros.
Xxxxxxxx
a estrutura do campos falta mais acessibilidade, exemplo o acesso a cordenacao de fisica
Bom
Melhoria de estrutura
sem sugestões
Excelente
nenhuma
Nada
.
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Nenhum
Nenhum
n
sem comentários.
.
nada a declarar.
nem uma
Satisfatorio
.
Bom
NENHUMA SUGESTÃO OU COMENTÁRIO.
TEM UMA BOA ESTRUTURA PARA TANTO OS PROFISSIONAIS COMO OS ESTUDANTES DESENVOLVAM UM ÓTIMO
TRABALHO DE CONHECIMENTOS.
ok. ficha
o curso deveria ser só um turno.
Nenhuma
nada
bom
Muito bom
.
ADEQUAÇÃO EM ALGUNS ASPECTOS NO CAMPUS
.
SEM COMETÁRIOS
AULAS DEVERIAM SER SO EM UM TURNO. SO A NOITE.
Nenhuma
none
não tenho
sem sugestões
.
Nao
espaço mais adequado ao restaurante universitario.
Total de respostas: 84
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Aplicação:

Avaliação Desu - Monte Castelo - Cursos - 2017/2

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: 101
Deveriam responder: 217
Não respondidos: 116
Média: 3,36

20 Excelente
20 Muito Bom
42 Bom
14 Regular
5 Insatisfatório

19,8 %
19,8 %

4,95 %

41,58 %

13,86 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?
Total de respostas: 101
Deveriam responder: 217
Não respondidos: 116
Média: 3,3

14 Excelente
24 Muito Bom
44 Bom
16 Regular
3 Insatisfatório

23,76 %

13,86 %

2,97 %

43,56 %

15,84 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 101
Deveriam responder: 217
Não respondidos: 116
Média: 3,48

16 Excelente
29 Muito Bom
45 Bom
9 Regular
2 Insatisfatório

28,71 %

15,84 %

1,98 %
8,91 %

44,55 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 101
Deveriam responder: 217
Não respondidos: 116
Média: 3,55

18 Excelente
32 Muito Bom
39 Bom
12 Regular

31,68 %
17,82 %

11,88 %

38,61 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?
Total de respostas: 101
Deveriam responder: 217
Não respondidos: 116
Média: 3,76

31 Excelente
24 Muito Bom
37 Bom
9 Regular

30,69 %
23,76 %

8,91 %

36,63 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?
Total de respostas: 101
Deveriam responder: 217
Não respondidos: 116
Média: 3,72

28 Excelente
27 Muito Bom
36 Bom
10 Regular

27,72 %
26,73 %

9,9 %

35,64 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 101
Deveriam responder: 217
Não respondidos: 116
Média: 3,44

20 Excelente
23 Muito Bom
40 Bom
17 Regular
1 Insatisfatório

22,77 %
19,8 %

0,99 %

16,83 %
39,6 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?
Total de respostas: 101
Deveriam responder: 217
Não respondidos: 116
Média: 3,19

16 Excelente
18 Muito Bom
44 Bom
15 Regular
8 Insatisfatório

17,82 %

15,84 %

7,92 %

43,56 %

14,85 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso
Respostas
Nada a declarar
nenhuma
Conversar com os alunos para saber suas opinioes
.
Se fazer mais presente perante alunos
Que tenha intervalo entre as aulas para que os alunos possam jantar.
Sem comentários.
Nada a sugerir!
Nada
Não
Nda
Muito bom
buscar opiniões dos alunos
mais projetos
03/05/2018 16:24

Página: 93

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

Nada a declarar
Melhoria no atendimento e participação de alunos no colegiado
Nada a declarar
Nenhuma
Nada
Coordenação é boa.
..
sem comentários
NADA
Está melhorando .
Nada à declarar
xxxxx
.
bom
llxsxlsxml
Sem sugestões e/ou comentários
Não tenho
nada a comentar
exelente trabalho
Sem sugesões
Nada
Sem sugestões
Nada
.
nao
Maior acervo bibliográfico
Ótima coordenação!
Organizar melhor os horários de aula
Bom
acompanhar, e olhar as dificuldades dos alunos
....
Seria de grande ajuda, se os estudantes de cursos integrais tivessem direito a duas refeições com o preço de 0,80
centavos cada.
bom
Gdhhs
Ótimo
5
.
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Nada a declarar
.
Nada a declarar
Mais interesse
No momento,nada.
Ta tudo bom
Melhorar o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade)
Mais desempenho nas atividades extra curriculares
Muito bom
Sem comentários
falta uma xerox para os alunos
nenhuma
O
Os horários tem que ser mais flexíveis, não temos horario para fazer refeições, não somos maquinas.
Mais interesse com os problemas dos alunos
muito bom
Bom
Melhorar a ementa das disciplinas
Não
a
.
Saiam da inércia do departamento de química ,são estáticos .
.
Pelo amor de Deus demite Emilson e Hilton, que até uma criança da mais aula do que eles dois juntos! É difícil alguém
perder tempo esperando professores que prestem ou aprender um conteúdo extremamente difícil sozinho sem auxílio de
um professor. Talvez essa seja a razão pelo qual há muitas desistências. Deveriam observar quem estão contratando.
Os monitores de cálculo deveriam ser maks visíveis e acessíveis.
Colocar o curso em um turno, ou apenas organizar de maneira que não ocupe o dia todo. E nunca mais tirar o horário da
refeição, pois perde metade da aula seguinte, deixar pelo menos 30min para janta.
.
xxxxx
Nada a comentar
.
Tenho uma sugestão imprescindível em relação a conduta do professor Hilton Rangel. O professor deve ser colocado em
sala de aula, se e somente se dedicar a ministrar suas aulas, uma vez que o mesmo não fez na maioria da carga horária
da sua disciplina "Inorgânica II", isso por estar na frente do mestrado em Química. Apenas colocou em muitas "aulas" listas
de exercícios com conteúdos que não tinham sido ministrados, o que dificulta bastante os alunos que querem seguir para
uma pós-graduacão sem base no conteúdo das disciplinas com esse tipo de metodologia. Então minha sugestão é que o
professor seja orientado a se comprometer a cumprir a carga horária do mesmo jeito que os outros professores. E se
houver alguma reunião do mestrado que seja fora do horário de aula. Creio q assim muitos alunos poderiam ter
esperanças de conseguir uma boa pontuação na prova de mestrado, se claro ter uma boa educação.
Procurar melhores horários para as cadeiras. Muitas cadeiras são ministradas em turnos diferentes, impossibilitando
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assim, que muitos possam trabalhar e estudar.
Também é sempre bom observar os professores escolhidos para ministrar as aulas. Professores com muitas funções
fazem a produtividade em sala de aula ser escassa.
Ter mais contato com os alunos do curso... As vezes é muito ausente
N
boa
Nada a sugerir.
Poderia ser ofertado mais cadeiras de férias
O coordenador tem presteza e sempre divulga informações relevantes aos alunos
nada a declarar
NADA
Nenhuma
Aumentar o espaço físico da sala dos professores.
Nenhum
Sem sugestões
A relação coordenação/aluno é excelente.
Hh
Sem comentários
Cobrar frequência dos professores em sala de aula, principalmente o professor Hilton Rangel.
bom
a
*
ESTA BOM DE MELHORAR
Total de respostas: 101

Deveriam responder: 217

Não respondidos: 116

Sugestões E/ou Comentários para o Curso
Respostas
Nada a declarar
nenhuma
Sempre bom melhorar
.
Horários flexíveis
Continuem com o trabalho que esta sendo desenvolvido
Sem comentários.
Nada a sugerir!
Nada
Não
Melhor escolha dos docentes referentes as disciplinas específicas do curso, exemplo, inorgânica.
Muito bom
buscar opinioes dos alunos
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inovação
Nada a declarar
.
Nada a declarar
Nenhuma
Sala de estudo da quimica
O curso é muito bom.
Cálculo diferencial 3 deveria ser pré requisito para físico química 1
sem comentários
NADA
ESTÁ BOM.
Nada à declarar
xxxxx
.
otimo
lsmlsmxlsmlxm
Sem sugestões e/ou comentários
Não tenho
nada a comentar
falem pro professores ensinarem de maneira mais FACIL e objetiva, albert einstein já que não necessidade reverberação
assunto uma aplicabilidade objetiva. por isso foco na facilidade esperando resultados
Sem comentários
Nada
Sem sugestões
Nada
.
nao
Reestruturar os métodos de adquirir as 200horas para conclusão de curso
Não tenho sugestão para o curso.
Nada
Bom
reforço
....
Seria de grande ajuda, se os estudantes de cursos integrais tivessem direito a duas refeições com o preço de 0,80
centavos cada.
bom
Djdjdj
Ótimo
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5
.
Nada a declarar
.
Nada a declarar
.
No momento, nada.
Cada dia melhorar
Que oferece-se o curso no turno diurno e noturno. Pois muitas pessoas acabam desistindo do curso por não poder
conciliar com o trabalho. Ou seja um somente noturno e outro diurno.
Mais vidrarias nos labs
Muito bom
Sem comentários
oi
nenhuma
O
...
Amo química
nao tenho
Bom
Melhorar a bibliografia
Não
a
Que o horário de intervalo seja respeitado.
Mais química , não disse mais cadeiras de químicas. Disse mais química !
.
Contratar professores de verdade de inorganica 1 e fisica 1, que não apenas passam atividade no quadro e vão embora
fisicamente e espiritualmente, respectivamente.
Organizar os horários para um só turno. Há muitos buracos desnecessários entre uma cadeira e outra. Isso torna o curso
cansativo!
Não tirar o horário da janta, pois perde a metade da aula seguinte.
Seria excelente se o curso tivesse viagens em turmas , para, por exemplo, indústrias ou para os laboratórios da própria
instituição, nos quais são desenvolvidas pesquisas.
melhorar o cronograma de aulas, com intervalos no horario da janta
Nada a comentar
.
Tenho uma sugestão imprescindível em relação a conduta do professor Hilton Rangel. O professor deve ser colocado em
sala de aula, se e somente se dedicar a ministrar suas aulas, uma vez que o mesmo não fez na maioria da carga horária
da sua disciplina "Inorgânica II", isso por estar na frente do mestrado em Química. Apenas colocou em muitas "aulas" listas
de exercícios com conteúdos que não tinham sido ministrados, o que dificulta bastante os alunos que querem seguir para
uma pós-graduacão sem base no conteúdo das disciplinas com esse tipo de metodologia. Então minha sugestão é que o
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professor seja orientado a se comprometer a cumprir a carga horária do mesmo jeito que os outros professores. E se
houver alguma reunião do mestrado que seja fora do horário de aula. Creio q assim muitos alunos poderiam ter
esperanças de conseguir uma boa pontuação na prova de mestrado, se claro ter uma boa educação.
Optar por um turno só, ou mesmo horários que levem apenas o final da tarde e o começo da noite. Deixar tardes livres e
colocar horários até as dez é prejudicial aos alunos.
Melhorar a equipe de técnicos de laboratório.
N
boa
Nada a sugerir
Poderia ser ofertado mais cadeiras de férias
Implantar mais disciplinas que relacionem cotidiano com conhecimento.
nada a declarar
NADA
Nenhuma
Bolsa para os alunos carentes.
Muito Bom
Sem sugestões
Gostaria de mais programas de incetivo a pesquisa.
Hh
Sem comentários
Melhorar a carga horária das disciplinas específicas.
bom
b
*
ESTA BOM DE MELHORAR
Total de respostas: 101

Deveriam responder: 217

Não respondidos: 116

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu
Respostas
Nada a declarar
nenhuma
Melhorar atendimento
.
Atendimento pela manhã e bom
Continuem com o trabalho que esta sendo desenvolvido
Sem comentários.
Nada a sugerir!
Nada
Não
Nda
Muito bom
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nada
melhorar o atendimento
Nada a declarar
.
Nada a declarar
Nenhuma
Mais livros de quimica por favor
Diretoria boa.
Os bolsistas de iniciação científica deveriam ter direito a duas refeições por dia no Instituto.
sem comentários
NADA
Está tudo melhorando
Nada à declarar
xxxxx
.
bom
llsmxsmxlsmxl
Sem sugestões e/ou comentários
Não tenho
nada a comentar
muito boa gestão
Eu reconheço todo os esforços que estão sendo sendo feitos no sentido de melhorar cada vez mais a qualidade de ensino
na nossa instituição,no entanto,o fato de nao termos ainda uma biblioteca esclusiva para os cursos superiores , têm
influênciado negativamente para o meu aprendizado .
Nada
Sem sugestões
Nada
.
nao
Reestruturar os métodos de adquirir as 200horas para conclusão de curso
Boa diretoria.
Nada
Bom
n
...
Seria de grande ajuda, se os estudantes de cursos integrais tivessem direito a duas refeições com o preço de 0,80
centavos cada.
bom
Xnxnxn
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Ótimo
5
.
Nada a declarar
.
Nada a declarar
Mais interesse
No momento, nada.
Ta excelente
Que oferece-se o curso no turno diurno e noturno. Pois muitas pessoas acabam desistindo do curso por não poder
conciliar com o trabalho. Ou seja um somente noturno e outro diurno.
nenhuma
Muito bom
Sem comentários
nenhuma
nenhuma
O
....
Não funciona sexta feira e os horários de funcionamento.
nao tenho
Bom
Melhorar o atemdimento aos alunos
Não
a
.
Fosse mais ativo
.
Colocar uma impressora para ter xérox e impressão gratuitas apenas para alunos do ensino superior.
Organizar melhor os horários das cadeiras de química e colocar professores que realmente dão aula. E principalmente não
colocar aula no horário da janta.
seja mais próxima dos alunos!!!
xxxxxxxxxx
Nada a comentar
.
Nada a declarar
DEMITE EMILSON! ELE NÃO QUER DAR AULA, ESCREVE E ESCREVE, MAS NUNCA EXPLICA NADA!
DEMITE HILTON! ELE NÃO SE PREOCUPA EM DAR AULA, QUER MAIS É COORDENAR O MESTRADO.
Trabalhar mais em conjunto com os alunos para criar mais políticas de desenvolvimento do Instituto.
N
boa
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Nada a sugerir
sem sugestões ou comentários
A Desu sempre está disposta a atender bem os alunos.
nada a declarar
NADA
Nenhuma
Funcionar até sexta.
Muito Bom
Sem sugestões
A relação diretoria/aluno é muito boa.
Yy
Sem comentários
Melhorar atendimento.
bom
c
*
ESTA BOM DE MELHORAR
Total de respostas: 101

Deveriam responder: 217

Não respondidos: 116

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo
Respostas
Nada a declarar
nenhuma
Aferecer melhores condiçoes de estudo
.
Boa instituição
Continuem com o trabalho que esta sendo desenvolvido
Sem comentários.
Nada a sugerir!
Nada
Bebedouros mais higienizados.
Nda
Muito bom
nada
bom instituto
Nada a declarar
Xerox
Nada a declarar
Nenhuma
Biblioteca do Campus pequena demais
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O campus é bom
...
sem comentários
NADA
Muito bom.
Nada à declarar
xxxxxx
.
bom
llsmxlsmxlsmx
Sem sugestões e/ou comentários
Não tenho
nada a comentar
mais acessibilidade e menos burocracia informações relacionadas ao curso e aluno
Sugiro que sejam feitas campanhas de consciêntização no sentido de tornar o espaço da biblioteca, um ambiente propício
para o estudo e aprendizado , eu vejo que ainda há um comportamento incompatível por parte dos alunos , em sua grande
maioria do ensio médio e técnico.
Nada
Sem sugestões
Nada
.
nao
Melhorar a biblioteca estruturalmente e levar a mesma para o prédio de ensino superior.
Campus São Luís - Monte Castelo está perfeito
Duas refeições para quem cursa em período integral
Bom
n
....
Seria de grande ajuda, se os estudantes de cursos integrais tivessem direito a duas refeições com o preço de 0,80
centavos cada.
bom
Jsjsn
Ótimo
5
.
Nada a declarar
.
Nada a declarar
Refeição duas vezes por dia para quem é integral. Podendo aumentar um pouco o preço de uma delas.
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No momento, nada.
Está cada dia melhor
Melhorar o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade)
Área de Vivência
Muito bom
Sem comentários
nenhuma
nenhuma
O
Melhorar o acesso a rede de Wi-Fi, pricinpalmente no prédio novo, alem disso o acesso em si, São poucos os alunos que
conseguem fazer o acessso usando sua propria conta.
Duas refeições por favor
nao tenho
Regular
Melhorar a segurança do campus
Não
a
.
Livros atualizados
.
Colocar um elevador no anexo!!!
Ter área de vivência coberta, biblioteca com computador e acesso à internet somente pra pesquisa e restaurante apenas
para o ensino superior.
O sinal de wifi deveria cobrir toda a instituição.
promova mais eventos, como incentivo para os alunos..
xxxxxxxxx
Nada a comentar
.
Colocar rede wi-fi no subsolo da biblioteca. Lá temos mais privacidade para estudar, porém o sinal de rede é muito fraco.
Tendo que subir para fazer algumas pesquisas.
Coloque o elevador no prédio novo e mantenha as crianças do médio/técnico onde sempre estiveram.
Melhorar a biblioteca, que mais parece uma feira, melhorar os laboratórios, falta sabão, limpeza e coisas necessarias como
gás.
N
boa
Nada a sugerir
Melhorar a parte estrutural do prédio novo, pois o mesmo está precisando de melhorias
Melhorar a estrutura dos laboratórios de Química com equipamentos mais modernos e o inovar o acervo da Biblioteca.
nada a declarar
NADA
Nenhuma
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Melhorar a qualidade de ensino.
Muito Bom
Sem sugestões
Que a biblioteca de ensino superior seja em fim inaugurada.
Uh
Sem comentários
Melhorar a biblioteca.
bom
d
*
ESTA BOM DE MELHORAR
Total de respostas: 101

03/05/2018 16:24
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Não respondidos: 116
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Aplicação:

Avaliação Desu - Monte Castelo - Cursos - 2017/2

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: 239
Deveriam responder: 321
Não respondidos: 82
Média: 3,61

59 Excelente
66 Muito Bom
83 Bom
24 Regular
7 Insatisfatório

24,69 %

27,62 %

2,93 %
10,04 %

34,73 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?
Total de respostas: 239
Deveriam responder: 321
Não respondidos: 82
Média: 3,46

45 Excelente
65 Muito Bom
93 Bom
26 Regular
10 Insatisfatório

27,2 %
18,83 %

4,18 %

10,88 %
38,91 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 239
Deveriam responder: 321
Não respondidos: 82
Média: 3,49

45 Excelente
70 Muito Bom
88 Bom
28 Regular
8 Insatisfatório

29,29 %
18,83 %

3,35 %

11,72 %
36,82 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 239
Deveriam responder: 321
Não respondidos: 82
Média: 3,48

44 Excelente
68 Muito Bom
93 Bom
27 Regular
7 Insatisfatório

28,45 %
18,41 %

2,93 %

11,3 %
38,91 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?
Total de respostas: 239
Deveriam responder: 321
Não respondidos: 82
Média: 3,37

51 Excelente
57 Muito Bom
76 Bom
40 Regular
15 Insatisfatório

23,85 %
21,34 %

6,28 %

31,8 %
16,74 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?
Total de respostas: 239
Deveriam responder: 321
Não respondidos: 82
Média: 3,33

47 Excelente
53 Muito Bom
84 Bom
41 Regular
14 Insatisfatório

22,18 %
19,67 %

5,86 %
35,15 %
17,15 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 239
Deveriam responder: 321
Não respondidos: 82
Média: 3,03

40 Excelente
40 Muito Bom
74 Bom
57 Regular
28 Insatisfatório

16,74 %

16,74 %

30,96 %

11,72 %

23,85 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?
Total de respostas: 239
Deveriam responder: 321
Não respondidos: 82
Média: 3,13

40 Excelente
43 Muito Bom
96 Bom
28 Regular
32 Insatisfatório

17,99 %

16,74 %

40,17 %

13,39 %

11,72 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso
Respostas
Manutenção dos laboratórios principalmente em relação a limpeza e ar condicionado.
A coordenação é bem presente para os alunos e o ajuda e o orienta como deve.
.
Não aplica
Continue assim, mas queremos cadeiras de férias
Equipe boa
Tentar conseguir verbas para ajeitar os labs que se encontram com maquinas em mau funcionamento
Melhorias quanto a atividades extra curriculares: palestras, workshops, assim como apoio aos estudandes para viagens
que proporcionem o mesmo.
Nenhum
Visitas técnicas para os alunos conhecerem mais sobre a área de estudo e organização de eventos voltados para a área
Tudo ótimo, sem problemas.
Sem sugestão
Melhorar os computadores dos laboratórios pois muitos estão com defeito e com isso várias pessoas ficam sem acesso
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na aula (visto que levar o computador pessoal é perigoso).
Verificar cabos de conexão e mouse (poucos funcionam)
Nada a declarar.
Melhorar
Melhorar as instalações dos laboratórios, pois atualmente não satisfazem os requisitos necessarios para o bom
aprendizado.
E aumentar o número de bolsas para monitoria.
Melhorar a didática dos professores, optar por fazer uma reciclagem.
nao
Atualização da grade do curso, conteúdos desatualizados.
Ao longo do meu 1° periodo pude constatar que os laboratorios de informatica apresentam alguns déficit. Computadores
que nao ligam, ar condicionado com problemas, falta de computadores para todos os alunos sao alguns exemplos. Como
nosso curso é voltado para a area de informatica é indispensavel que os laboratorios estejam em bom funcionamento.
Buscar uma forma de estar mais presente na vida estudantil.
.
.
...
Null
sem comentário
sem comentarios
Ok
Nada a comentar.
.
não
A
n/a
Ajustar os horários a partir do 4º período para início somente a partir das 16h50, visto que a partir desse período 90% dos
alunos já estão realizando estágios ou mesmo trabalhando. Manter horários no turno vespertino acaba prejudicando os
alunos.
Não
.
Gostaria que a coordenação visitasse a sala mais vezes para que houvesse um feedback com os alunos.
Sem comentários.
NENHUMA
não
Está mais presente nas salas de aulas para dar suporte eficaz aos alunos.
N
Sem comentários.
Não
nenhum
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nenhuma
.
.
Sempre fui atendido em minhas solicitações.
Muito boa
Nenhum comentário
nada
Bom
Nada a declarar
Sem comentários
Que tenham uma visão para além da formação de programadores, pois nem todos os estudantes de S.I tem esse foco. E
hajam trocas de professores que não são do curso, porém existe cadeiras, como: Calculo 1 e etc (isso é uma parceria com
outras coordenações e eu sei que é possivel.
ok
Acredito que este possui muitas tarefas atribuídas, mas gostaria que fosse um pouco mais presente, fazendo com que os
alunos .
Não
Seria interessante conversar com alguns professores, para que eles entendessem a situação de quem trabalha. A maioria
faz isso por necessidade e não por livre escolha.
sem sugestoes
Nao
se fazer mais presente
sem
Ótimo.
.
Nada a declarar
Disponibilizem mais disciplinas às sextas-feiras, a lacuna da sexta significa mais tempo para se formar. Isso é muito
importante mesmo. Disciplinas optativas ofertadas poderiam exigir o mínimo de requisitos possível, quem sabe evitaria
turmas muito pequenas.
a
Instalar as ferramentas utilizadas em sala de aula nos laboratórios.
n
muito bom
,
.
ser mais atenciosos
nenhuma
Nada
'
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melhoria no atendimento ao aluno, pois as vezes e muito bagunçado.
Sem sugestões.
Ótimo
Nenhuma
...
nenhuma
Aa
N/S
Versatilidade quanto a vestimenta.
Nenhum
.
Sugiro manutenções mais rotineiras nos computadores e ar condicionados dos laboratórios.
v
Sem comentários.
Nenhuma
.
X
sem sugestões
Sem sugestão
Nem perco mais meu tempo comentando
.
SEMPRE MUITO PRESTATIVO.
resolver problemas simples como a solicitação de notas que professores não postam
Mais envolvimento com os alunos do curso de SI
NC
Não
sem comentarios
Nenhum.
.
Nenhum
*
*
N
Precisa ser mais presente.
O curso está excelente, espero que só melhore.
nada
.
Não há sugestoes
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n/a
Melhor acompanhamento do decorrer das disciplinas
Rotatividade no turno das disciplinas do curso
Nenhuma.
...
Participar mais ativamente e diretamente nos cursos.
Nenhuma.
.
.
x
Bom, pode melhorar né
.
nenhuma
Não conheço.
muito bom
nada
bom
Sem sugestões e/ou comentários para a Coordenação do Curso.
nd
A Coordenação do Curso de SI mostrou - se muito capacitada e prestativa.
regular
Ser mais presente e atender mais precisamente as necessidades dos alunos.
nenhum
Nenhum
Bom
Sem comentários
1
Muito Bom
-------------Flexibilização de horários a cada período para que a mesma disciplina possa ser ofertada em diferentes horários
Estou satisfeito.
não
Nada a declarar.
Melhorem no acompanhamento dos alunos
.
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Tudo excelente. Incentivo e disponibilização da prática esportiva.
--Que possa está proporcionando para os alunos, programas mais atualizados para os alunos, e estarem sempre motivando
os alunos com palestras, mini curso da nossa area
Nao
Acompanhar alguns problemas nos laboratórios, a exemplo do data show defeituoso e ar condicionado problemático. Além
da necessidade cada vez maior de máquinas melhores.
Nenhuma sugestão
nada a declarar
Muito boa
0
0
Minha sugestão seria quanto ao horário em que é disponibilizado o curso...gostaria que fosse ministrado em apenas um
turno:ou vespertino ou noturno. Fica bastante complicado para quem trabalha acompanhar o curso nos dois turnos.
Nenhum.
.
.
Mais atenção aos alunos e como as disciplinas estão sendo ministradas.
.
nd
legal
Entrar mais contato com os alunos, tentar conviver mais com eles.
Fazer gestao biblioteca Muita bagunça !! Ambiente nao satisfactorio pra estudar !! Ambiente é usado area de vivencia in
não
Mais interação com os discentes.
Excelente coordenação
Nada a declarar
Ampliar o atendimento aos alunos do turno noturno
não
Nda
nao
ok
NADA A DECLARAR
idem às anteriores.
sem sugestões
a
Maior participação junto À sala de aula, eu não conheço o coordenado do meu curso.
..... Sem comentarios
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nada a declarar
nada
mais paciência
Nenhuma sugestão.
Presença mais ativa do coordenador
Ótima prestabilidade
Sem sugestão
Coordenador super prestativo e atento aos anseios dos seus alunos
Nao
Sem comentários.
Oferecer algum evento para a nossa área
nenhum
n/e
Sem Sugestão.
Nada a declarar
Nada a declarar
cc
...
.
Nenhuma.
ok
Nada a acrescentar
Nada a sugerir no momento.
Frequentar mais a sala de aula, mantendo uma relação mais proxima com os educandos.
...
.
.
Sem comentários
.
sem sugestoes ou comentários
Muito atenciosos para com os alunos.
Ok
.
Bom
.
Tudo certo
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.
Sem sugestão
.
nenhuma
Maior participação no decorrer no ano letivo.
Nenhuma.
..
nenhuma
.
Total de respostas: 239

Deveriam responder: 321

Não respondidos: 82

Sugestões E/ou Comentários para o Curso
Respostas
Faltou palestras da área esse semestre
O curso segue bem, com as cargas horárias devidas e professores que sabem passar os conteúdos porém algumas
vezes os equipamentos que são necessários estão com problemas.
.
Não aplica
Sem comentários
Aumentar o numero de eventos
nem uma
Nada a falar.
Atualizar a grade com as tecnologias atuais
Muito bom
Tudo ótimo, sem problemas.
Organizar os horários de aula para que as disciplinas da grade curricular obrigatória não coincidam tanto os horários.
Nda
Nada a declarar.
Melhorar
Restam alternativas a disciplinas voltadas às metodologias ágeis (Ao memos desconheço). Pode ser interessante
adicionar à grade alguma disciplina nesse sentido. Caso ja exista, desconsidere.
.
nao
Melhoria nos equipamentos: projetor, computador, cadeiras
O curso é bom, mas apresenta algumas falhas na parte dos laboratorios. Pcs que nao funcionam, falta de computadores
para todos os alunos sao alguns exemplos.
É de suma importância ter um referencial teórico muito sólido, mas não podemos ficar só na teoria. Precisamos de um
projeto integrado, entre os vários cursos, que desafie os alunos a buscarem soluções para problemas reais, assim
adquirindo mais conhecimentos.
.
.
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...
Null
sem comentário
sem comentarios
ok
Nada a comentar.
Tentar ofertar o máximo de cadeiras optativas do grupo A, pois, sendo obrigatório cursar as mesmas, ficamos presos a
horários que por muita das vezes acabam tornando o curso mais longo do que o informado. Diminuição ou novas
possibilidades de aproveitamentos daquelas penosas horas extra-curriculares, que prendem alunos que precisam
sobreviver (trabalhar), não tendo como realizar as atividades que dão maior quantidade de horas.
não
A
n/a
-Não
.
Curso excelente. Não me arrependo nem um pouco de ter escolhido SI.
Sem comentários.
NENHUMA
não
Curso excelente
N
Sem comentários.
Não
nenhum
Deveriam incluir mais cadeiras opcionais.
.
.
Sem sugestões.
Execelente
Nenhum comentário
nada
Bom
Nada a declarar
Sem comentários
Que tenham uma matriz curricular mais diversificada.
ok
Curso muito bom !
Não
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Nada a comentar.
sem sugestoes
Não
muito bom.
sem
Ótimo.
.
Nada a declarar
Não há
a
Instalar as ferramentas utilizadas em sala de aula nos laboratórios.
n
muito bom
,
.
o curso deveria trazer mais conteúdos principalmente para quem nunca programou os professores devem ensinar com
mais detalhes
nenhuma
Nada
'
melhoria no laboratórios, pois os mesmos não tem quantidade suficiente de computadores para os alunos, ou as vezes os
computadores não funcionam, o ar-condicionado precisam de melhorias, pois os mesmo estão pigando em cima dos
computadores.
Sem sugestões.
Ótimo
Nenhuma
...
nenhuma
A
N/S
Horários mais flexiveis.
Nenhum
.
Criação de uma monitoria mais eficiente para ajudar os alunos menos experientes.
v
Sem comentários.
Nenhuma
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.
X
sem sugestões
Sem sugestão
Nada a declarar
.
ÓTIMOS PROFESSORES.
disponibilizar mais opções de disciplinas a noite
Modelo de ensino mais voltado para o mercado
NC
Não
Curso muito Bom
Nenhum.
.
Nenhum
*
*
N
Uma atenção melhor aos laboratórios que estão com muitos computadores com problemas.
O curso está excelente, espero que só melhore.
nada
.
Não há sugestões.
Sugestão:
Alternar os horários das cadeiras pois, há muitos alunos que trabalham em outro período, isso é uma realidade de boa
parte dos alunos e manter as disciplinas em horários fixos prejudica parte.
Ótimo curso, mas precisa flexibilizar os horários para os estudantes que trabalham
Rotatividade no turno das disciplinas do curso
Nenhuma.
...
Deveriam botar professores mais novos, com nova metodologia de ensino, ás vezes é bom dar uma mudada...
Nenhuma.
.
.
x
Focar mais na parte da gestão e administração de sistemas, não somente em programação
.
nenhuma
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O curso é muito bom, eu tenho aprendido muito.
muito bom
nada
bom
Sem sugestões e/ou comentários para o Curso.
nd
O curso de SI no IFMA - Monte Castelo mostrou - se excelente nesse primeiro período.
regular
Ministrar mais cadeiras sobre gestão de ambientes de TI.
nenhum
Nenhum
Bom
Sem comentários
2
Muito Bom
-------------NA
Estou satisfeito.
não
Nada a declarar.
Muito bom
.
Tudo excelente. Incentivo e disponibilização da prática esportiva.
--ter mais mini curso na nossa area, termos mais interação com pessoas de fora falando sobre nosso curso!
Nao
Curso muito bom.
Nenhuma sugestão
nada a declarar
mais laboratorios
0
0
Minha sugestão seria quanto ao horário em que é disponibilizado o curso de Sistemas de Informação...gostaria que fosse
ministrado em apenas um turno:ou vespertino ou noturno. Fica bastante complicado para quem trabalha acompanhar o
curso nos dois turnos.
Nenhum.
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.
.
Alguns professores são desinteressados e só jogam o conteúdo.
.
nd
legal
Tem que ter uma reavaliação da ementa dos cursos com a nova realidade do mercado e das tecnologias.
Horário no periodo noturno !! Prejudica que trabalhar
não
Ótimo curso!
Excelente curso
Nada a declarar
Rever cargas horárias de disciplinas que requerem mais aprofundamento
não
Nda
nao
ok
NADA A DECLARAR
idem às anteriores.
sem sugestões
a
muito bom o curso, infelizmente por conta do trabalho e do horário das minha aulas acabei perdendo varias aulas.
O curso deveria ser somente um horário, visto q muitos estudantes tbm são profissionais. Se fosse noturno seria mais
atraente, até mesmo porque não temos o mesmo, oferecido em outras faculdades públicas.
nada a declarar
nada
mais paciência
Nenhuma sugestão.
reavaliar a estrutura curricular do curso
Precisa atualizar a grade
Sem sugestão
Curso excelente, nada a acrescentar
Nao
Rever a metodologia de ensino e a qualidade do aprendizado (carga horária x conteúdo)
Atualizar as ementas.
nenhum
n/e
Sem Sugestão.
Nada a declarar
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Nada a declarar
cc
...
.
Nenhuma.
ok
Nada a acrescentar
Nada a sugerir no momento.
Melhor organização do horario, evitando desperdicios de tempo.
...
.
.
Sem comentários
.
sem sugestoes ou comentarios
Excelente curso!
Ok
.
Bom
.
Tudo certo
.
Sem sugestão
.
nenhuma
Melhoria nos laboratorios
Nenhuma.
............
nenhuma
.
Total de respostas: 239

Deveriam responder: 321

Não respondidos: 82

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu
Respostas
Se preocupar mais com a estrutura dos cursos superiores. Prédio novo não está 100% integralizado e chove dentro do
prédio
A Secretária possui um bom atendimento aos alunos, principalmente aos novatos.
.
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Não aplica
Excelente
Atualizar grades curriculares
Desenvolver melhores labs e ajudar os alunos do curso a encontrar eventos da área
Nada a falar
Melhorar o atendimento e o espaço de atendimento
Melhorar o tramite dos processos acadêmicos
Cumpriu com o seu objetivo
Sem sugestão
Nda
Nada a declarar.
Melhorar
Melhorar o apoio ao estudante com bolsa de pesquisa, pois pelo que tenho visto, falta apoio para os alunos apresentarem
seus trabalhos em eventos científicos e seminários externos
Divulgar melhor os serviços de psicologia para os alunos. Este semestre foi mais que necessário por conta de metodos de
professores e tive dificuldade de encontrar o local
nao
Dar atenção nas atividades extra ensino, como prática de esportes e eventos
O ifma possui uma boa estrutura de ensino.
Tornar os processos mais automatizados. hoje o DESU usa muito documento em papel o que dificulta demais o
acompanhamento dos processos.
- precisa ser melhorada a disponibilidade, principalmente do pessoal da secretaria, para resolver os problemas dos alunos.
.
.
...
Null
sem comentário
sem comentarios
ok
Nada a comentar.
.
não
A
n/a
-Não
.
Continue trabalhando para a melhoria dos serviços.
Sem comentários.
NENHUMA
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não
Continue realizando um bom trabalho.
N
Sem comentários.
Não
nenhum
nenhuma
.
.
Sem sugestões.
Fazer manutenções mais frequentes nas salas e laboratorios
Nenhum comentário
nada
Bom
Nada a declarar
Sem comentários
Que tenha um cuidado maior com os calouros.
ok
Sem comentários.
Não
Nada a comentar.
sem sugestoes
Nao
otimo trabalho
sem
Ótimo.
.
Nada a declarar
Não há
a
Instalar as ferramentas utilizadas em sala de aula nos laboratórios.
n
melhorar atendimento, o atendimento é muito ruim
,
.
nenhuma no momento
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nenhuma
Nada
'
melhorar o atendimento aos alunos, muitas das vezes eles nao sabem responder nossas duvidas.
Sem sugestões.
Ótimo
Nenhuma
...
nenhuma
A
N/S
.
Atualizem os livros de Informática. Pois a nossa área depende de livros novos pois está em evolução constante.
.
Nenhuma
v
Sem comentários.
Nenhuma
.
X
sem sugestões
Sem sugestão
Nada a declarar
.
DEMORA NOS PROCESSOS.
ser mais atenta a solicitação de documentos feita pelos alunos
Melhorar a gerência de documentos.
NC
Não
Sem Comentarios
Nenhum.
.
Nenhum
*
*
N
Tudo ok.
Por enquanto a Desu está indo bem, espero que só melhore.
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nada
.
Não há sugestões.
n/a
Bom
Rotatividade no turno das disciplinas
Nenhuma.
...
Nada
Nenhuma.
.
.
x
Nada a comentar
.
nenhuma
Muito bom atendimento, eles são excelentes.
muito bom
nada
bom
Sem sugestões e/ou comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu.
nd
O Desu atendeu muito bem minhas expectativas de uma excelente faculdade federal.
regular
Investir mais em laboratórios equipados para o curso de modo à atender as necessidades dos alunos e professores.
nenhum
Nenhum
Bom
Sem comentários
3
Muito BOm
-------------NA
Estou satisfeito.
não
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Nada a declarar.
Melhorem no atendimento da secretária
.
Tudo excelente. Incentivo e disponibilização da prática esportiva.
Creio eu que deveria haver um laboratorio exclusivo para estudos, ate nos horarios da noite, ao menos ate as 20h, na
biblioteca nao é possivel pois os computadores nao dao suporte e a conversa continua e alta nao permite que alguns nao
se concentrem devidademente.
-está observando mais a necessidade dos alunos
Nao
Nenhuma, até agora.
Nenhuma sugestão
nada a declarar
melhorias no corpo docente e menos faltas
0
0
Sugiro que os alunos do ensino superior possam dispor de um espaço para estudos, leituras e computadores para seus
trabalhos. Que os laboratórios tenham uma limpeza adequada principalmente nos aparelhos de ar condicionado, as salas
ficam muito mofadas, o que é problemático para quem tem alergias.
Nenhum.
.
.
Mais atenção na forma que os professores estão conduzindo as disciplinas. Houveram comentários de que um dos
professores do 3 período havia desistido da turma e finalizado o conteúdo antes do previsto. Mais atenção aos alunos,
muitos passam por problemas e desistem do curso por falta de ajuda.
.
nd
legal
Entrar mais contato com os alunos, tentar conviver mais com eles.
Funcionar o novo predio
não
N/A
Excelente Diretoria
Nada a declarar
DESU é muito boa.
não
Nda
nao
ok
NADA A DECLARAR
idem às anteriores.
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sem sugestões
a
sempre foi prestativa quando eu precisei.
......sem comentários
nada a declarar
nada
mais paciência
Nenhuma sugestão.
bom atendimento.
Boa
Sem sugestão
Todas as vezes que eu precisei, foram bastante solicitos
Nao
Sem comentários.
Muito obrigada pela atenção e prioridade no atendimento aos discentes.
nenhum
n/e
Sem Sugestão.
Nada a declarar
Nada a declarar
cc
..
.
Nenhuma.
ok
Nada a acrescentar
Nada a sugerir no momento.
Nenhum.
...
.
.
Sem comentários
.
sem sugestoes ou comentarios
Muito boa a equipe!
Ok
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.
Bom
.
Tudo certo
.
Sem sugestão
.
nenhuma
.
Nenhuma.
...........
nenhuma
.
Total de respostas: 239

Deveriam responder: 321

Não respondidos: 82

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo
Respostas
Se preocupar mais com a estrutura dos cursos superiores. Prédio novo não está 100% integralizado e chove dentro do
prédio
O IFMA possui um boa estrutura para atender os alunos.
.
Não aplica
Bela estrutura
Melhorar segunrança
melhorar as salas de aula em geral
Olhar reforçado sobre a qualidade do restaurante
Melhorar aquela biblioteca urgente
Reforma dos banheiros e estrutura da praça de alimentação
Melhorias no laboratório de informática
Sem sugestão
Substituir livros que estão em péssimas condições de uso, aumentar a variedade de livros destinados a programação bem
como atualiza-los.
Melhorar a distribuição de bebedouros nos prédios.
Nada a declarar.
Melhorar
Melhorar o apoio ao estudante com bolsa de pesquisa, pois pelo que tenho visto, falta apoio para os alunos apresentarem
seus trabalhos em eventos científicos e seminários externos
.
nao
Mais investimentos e incentivos para o curso superior, eventos, palestras, práticas de esportes
O ifma possui uma boa estrutura de ensino.
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Precisamos de um projeto de pesquisa do campus, que incentive os alunos a buscarem mais conhecimentos e aplicação
de seu conhecimento teórico.
.
.
...
Null
sem comentário
sem comentarios
ok
Nada a comentar.
Os laboratórios estão com maquinário insuficiente para as aulas práticas. Os professores, num esforço tremendo, estão
tentando ministrar um bom conteúdo, mas fica muito difícil prosseguir na prática sem maquinário.
não
A
n/a
-Não
.
Tá de parabéns.
PRECISAMOS DE COMPUTADORES QUE FUNCIONEM NOS LABORATÓRIOS!
NENHUMA
não
O ensino superior precisa ter seus espaços separados do técnico.
N
Sem comentários.
Não
nenhum
nenhuma
.
.
Sem sugestões.
Muito bom
Nenhum comentário
nada
Bom
Nada a declarar
Sem comentários
Que tenham cuidado com a alimentação, pois esse semestre que passou tivemos muitos problema, com a internet e
infraestrutura.
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ok
Sem comentários.
Não
Nada a comentar.
sem sugestoes
Não
precisa melhorar as instalações
sem
Melhorar a biblioteca...
.
Nada a declarar
Não há
a
Instalar as ferramentas utilizadas em sala de aula nos laboratórios.
n
muito bom
,
.
permitir o uso livre da quadra para o ensino superior
nenhuma
Nada
'
melhorar na biblioteca, os livros estão muitos velhos e tem poucos, melhoria no ar-condicionado da biblioteca.
Sem sugestões.
Ótimo
Nenhuma
...
nenhuma
A
N/S
.
Melhorar o sistema de ar-condicionados, água e de Wi-FI. Melhorando o sistema acadêmico também. Pois não funciona na
maioria do semestre.
.
Melhorem a iluminação da area de vivência.
v
Sem comentários.
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Nenhuma
.
X
sem sugestões
Sem sugestão
Nada a declarar
.
MELHORAR OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA.
1 º - pedir para os guardas ficarem próximo da parada de ônibus e não dento do instituto
2º - organizar mais a biblioteca, pois alunos do ensino integrado, nao deixam os alunos dos cursos superiores estuda
devido o barulho
Melhorar a infraestrutura
NC
Não
Campus Muito Bom, espaço ótimo
Nenhum.
.
Falta a disciplina educação física, para alunos de graduacao
*
*
N
Tudo certo.
O ifma por enquanto está indo bem, apesar de alguns defeitos.
nada
.
Não há sugestões.
n/a
Bom
Nenhuma.
...
Nada
Nenhuma.
.
.
x
Nada a comentar
.
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nenhuma
Me surpreendi com a instituição, pois estou acostumada com instituições e professores distantes do aluno. O IFMA é uma
instituição que recebe meus sinceros parabêns!.
muito bom
nada
bom
Sem sugestões e/ou comentários para o IFMA - Campus São Luís - Monte Castelo.
nd
Uma instituição que preza pela formação integral do estudante.
regular
Nada a declarar.
nenhum
Nenhum
Bom
Sem comentários
4
Muito Bom
-------------NA
Estou satisfeito.
Laboratórios com pouco espaço
não
Nada a declarar.
Melhorem na acessibilidade do campus
.
Tudo excelente. Incentivo e disponibilização da prática esportiva.
-está ótimo
Nao
Acompanhar alguns problemas nos laboratórios, a exemplo do data show defeituoso e ar condicionado problemático. Além
da necessidade cada vez maior de máquinas melhores.
Nenhuma sugestão
nada a declarar
uma estrutura melhor
0
0
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Gostaria de sugerir que a biblioteca fosse mais organizada, é muito barulhenta por conta dos alunos do ensino médio que
a utilizam mais para bate papo e brincadeiras do que para os estudos.
Os quadros multimídia poderiam ser usados de forma completa, não só como projetor.
.
.
Banheiros ruins, restaurante com comida ruim e biblioteca muito barulhenta e cheia de alunos do Ensino Médio fazendo
bagunça.
.
nd
legal
Investir em tecnologias e utilizar a mão de obras dos próprios alunos
Reformat laboratorios de Informatica !! Controle uso para preservation atividade
não
N/A
Excelente campus
Nada a declarar
O ifma tem melhorado
não
Nda
nao
ok
NADA A DECLARAR
idem às anteriores.
sem sugestões
a
acho que o projeto do campos ficou meio desorganizado.
A biblioteca deveria ter política de permanência. Por exemplo, não permitir alunos sentados usando celular e ocupando
espaço e privando quem realmente quer estudar. E os livros tbm precisam estar mais atualizados e em melhores
condições.
nada a declarar
nada
mais paciência
Nenhuma sugestão.
Papeis no toalhetes, e limpeza frequente no prédio principal, manutenção periódica dos computadores existentes nos
laboratórios
Continuar melhorando a biblioteca e investir em livros de tecnologia
Sem sugestão
Instituição muito boa e respeitada, forma com qualidade os seu alunos
Nao
Reformular o espaço da biblioteca para realmente ser uma biblioteca.
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É urgente a necessidade de uma organização da biblioteca, para se tornar um verdadeiro ambiente de estudo e pesquisa.
Precisamos de um acervo atualizado e que haja silêncio no ambiente.
nenhum
n/e
Sem Sugestão.
Nada a declarar
Nada a declarar
cc
..
.
Nenhuma.
ok
Nada a acrescentar
Nada a sugerir no momento.
Nenhum.
...
.
.
Sem comentários
.
sem sugestoes ou comentarios
Excelente campus!
Ok
.
Bom
.
Tudo certo
.
Sem sugestão
.
nenhuma
.
Nenhuma.
......................
nenhuma
.
Total de respostas: 239
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Não respondidos: 82
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Aplicação:

Avaliação Desu - Monte Castelo - Cursos - 2017/2

Agrupado por:

Curso EC - Engenharia Civil

Você Considera Que o Coordenador do Curso Tem Presteza e Disponibilidade para Atender os Alunos?
Total de respostas: 209
Deveriam responder: 265
Não respondidos: 56
Média: 3,6

63 Excelente
53 Muito Bom
56 Bom
21 Regular
16 Insatisfatório

30,14 %
25,36 %

7,66 %

10,05 %
26,79 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?
Total de respostas: 209
Deveriam responder: 265
Não respondidos: 56
Média: 3,36

45 Excelente
55 Muito Bom
64 Bom
20 Regular
25 Insatisfatório

26,32 %
21,53 %

11,96 %
30,62 %
9,57 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 209
Deveriam responder: 265
Não respondidos: 56
Média: 3,67

56 Excelente
59 Muito Bom
68 Bom
20 Regular
6 Insatisfatório

26,79 %
28,23 %

2,87 %
9,57 %

32,54 %

03/05/2018 16:24

Página: 135

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

Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 209
Deveriam responder: 265
Não respondidos: 56
Média: 3,65

58 Excelente
54 Muito Bom
71 Bom
18 Regular
8 Insatisfatório

27,75 %
25,84 %

3,83 %
8,61 %

33,97 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?
Total de respostas: 209
Deveriam responder: 265
Não respondidos: 56
Média: 3,32

45 Excelente
49 Muito Bom
61 Bom
35 Regular
19 Insatisfatório

23,44 %
21,53 %

9,09 %
29,19 %
16,75 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?
Total de respostas: 209
Deveriam responder: 265
Não respondidos: 56
Média: 3,28

49 Excelente
44 Muito Bom
50 Bom
48 Regular
18 Insatisfatório

21,05 %
23,44 %

8,61 %
23,92 %

22,97 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 209
Deveriam responder: 265
Não respondidos: 56
Média: 2,95

41 Excelente
31 Muito Bom
52 Bom
46 Regular
39 Insatisfatório

14,83 %

19,62 %
24,88 %

18,66 %
22,01 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?
Total de respostas: 209
Deveriam responder: 265
Não respondidos: 56
Média: 3,03

39 Excelente
37 Muito Bom
62 Bom
33 Regular
38 Insatisfatório

17,7 %

18,66 %

29,67 %

18,18 %

15,79 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso
Respostas
Ouçam as queixas dos alunos sobre os professores. Principalmente sobre Iêdo.
A coordenadora do curso deve ser mais prestativa e disponível
É preciso conhecer mais os alunos, aplicar pesquisas, estão perdendo muitas grandes ideias que poderiam ser utilizadas
em benefício do aprendizado e da comunidade, além de conversar sobre as preferências do aluno em relação as
metodologias de ensino
nenhum. no momento
Aleatória. Não existe horário, pessoal responsável ou disponibilidade para nada, e depois do whataspp piorou bastante.
Utilizando do aplicativo inclusive para divulgar notas, o que é ilegal.
Estar mais presente
Ser mais presente junto aos alunos. Não conheço o(a) coordenador(a) do curso.
Não o conheço
Não há sugestões relevantes
Nenhum
nada a declarar
Estar mais disponível para resolver os problemas relacionados ao andamento do curso, tirar duvidas dos alunos
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nada a declarar
Bom
-Necessitam estar disponíveis para nos atender e ouvir as nossas críticas.
Bom
.
Nós não queremos Iêdo como nosso professor de Resistência dos materiais I
Articular renovação das ementas das disciplinas, bem como da redistribuição das disciplinas nos semestres letivos de
forma a tornar a ministração de algumas disciplinas mais coerentes.
.
Não
Serem mais vistos no curso, terem mais participação
...
Nada a sugerir.
Mais informações sobre eventos, disciplinas , atendimento a determinadas situações que envolvem os alunos
Ter mais boa vontade em ajudar os alunos que precisam de auxílio em alguma cadeira ou solução em problemas,
principalmente os que estão perto de formar e ainda mais pelo curso só ter uma entrada no ano.
nada
Acompanhar mais os alunos, de maneira a prestar suporte para melhorias no curso.
Questão de horários, são organizados de acordo com o professor e não as necessidades do aluno. Não generalizo, pois
alguns professores dão aulas fora do seu horário para ajudar a turma
Ok
Ok
a
Nada.
ND
Mais mestrados e/ou para área de Engenharia Civil
fff
A Coordenação do Curso compreende adequar o ensino/aprendizagem às necessidades dos alunos e não à necessidade
de horários de professores. A remuneração dos professores é adequada e transformar o Ifma em "bico" não é uma atitude
moral. Professores DEVEM fazer da relação aluno-professor uma maneira de aprofundar os conhecimentos na área
estudada. O que se vê no DCC são professores que evitam o contato com alunos numa tentativa de diminuir o trabalho.
na
Sem comentários
.
nada a declarar
Reestruturação do dcc
.
nenhum
Muita falta de comunicação com os alunos de engenharia civil, sugiro que a coordenação seja mais participativa.
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Nenhuma
.
.
ok
Nada a sugerir.
Muito bom
Mudar a grade de disciplinas
............
.
Não atende os requisitos necessários para ser uma boa coordenadora
Ok
.
A coordenação do curso desempenhou sua função satisfatoriamente.
.
.
.
N
Sugeri um novo professor para que pudesse assistir aulas de Introdução à engenharia, no entanto, o professor será o
mesmo do ano passado, e ele não dá aulas.
NAO
Nada a declarar.
sem comentários
.
Nenhum
.
Mais flexibilidade
...
Explicar melhor para a turma como ficaram as cadeiras que não foram ofertadas esse semestre
.
Sem sugestões
.
.
nada a declarar
nao
Sem sugestão
.
nada a declarar
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nenhuma
NA
...
.
nd
.
Melhorar o antedimentos com os alunos, participar dos desenvolvimentos dos mesmos. E está dispostos a atender as
necessidades e reclamações dos estudantes.
n/a
Melhorar a divisão dos horários
.
nenhuma
dczx vsdvsdvdsvsdvsdvsdvdsv
Melhorar a comunicação com os alunos.
continue melhorando
Aumentar e qualificar o corpo docente
.
Organização de horários é sempre uma bagunça, mas nesse ano chegou ao cúmulo de ter 4 horários separando uma
disciplina de outra, um ponto para ser revisto, e a disponibilidade de laboratórios para os alunos que é de difícil acesso.
.
nenhuma
.
NADA A DECLARAR
.
nada
.
Nenhuma
Só elogios
nada a declarar
.
PRESENTE ACESSÍVEL E SOLÍCITOS A MELHORAR E NÃO SAIR FAZENDO LEVANTAMENTO DOS CULPADOS.
Nada a declarar
bom
nenhum
.
Consigam professores para as disciplinas da área de saneamento e estruturas de madeira.
nd
Maior atenção na resolução de problemas que os alunos apresentam
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Nenhuma
Mudar Administracao do 8o para o 5o periodo
[]
Vamos arrumar essa grade ae
,,,
n
b
.
Nada
Nada
Nada
.
x
,
boa, mas a falta de professores ainda é um problema
a
ok
Nada a declarar
Disponibilizar aulas praticas e vivência com empresas
Sem sugestões.
Nenhum
Não
Apesar de ser relativamente novo, é um bom curso. O investimento em novos equipamentos para os laboratórios
possibilitaria um aprendizado mais enriquecedor. Seria interessante a aquisição da renovação do laboratório de solos e a
aquisição de um laboratório de mecânica geral/resistência dos materiais.
.
Ótima gestão!
Nenhuma
É necessário que o laboratório do DCC esteja disponível para os alunos nos momentos que não houver aula no mesmo,
visto que alguns alunos necessitam do mesmo para realização das atividades acadêmicas.
Menos burocracia e mais democracia.
N/A
nao
Nenhum
A maioria dos professores possuem didáticas antigas ou estão necessitando de uma atualização das ferramentas
didáticas, (melhorar os slides, metodologia das aulas, trabalhos e avaliações propostas). Acredito que o DCC deveria
realizar uma semana pedagógica com os engenheiros e atualizá-los das ferramentas de ensino. Sei que é muito difícil
convencer os professores/engenheiros a participarem de eventos pedagógicos, no entanto, estas reciclagem constantes
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são necessárias para melhoria da educação.
.
.
sem comentários ou sugestões
ok
N
n
Nada a comentar.
Abrir mais vagas para a monitoria
.
Na verdade por trabalhar durante o dia e frequentar apenas o turno da noite, não tenho muito contato com a coordenação do
curso e não tenho sugestões de melhorias a informar.
Bom
.
Nada
Nenhuma
n
Acho bom evitar quatro horários seguidos de uma mesma disciplina, nesse período tivemos duas cadeiras que tiveram
quatro horário seguidos.
nada a informar
Esta fazendo um bom serviço , mas pode ter melhoras
Nada à declarar.
Não é aceitável que existam professores do DCC que não seja capaz nem de ser capaz de lecionar a disciplina de sua
responsabilidade, além disso, é inaceitável que um professor que passou em um concurso e que não vá dar aula, que
trabalha, ganha 'bem' e não tem nem a responsabilidade nem de ser presente em sala de aula!!
sz\dzdf
Atua conforme o planejado e auxilia na resolução de problemas tanto da classe discente, docente e relativos a estrutura do
curso.
tem professor ruim
nada.
na
ok
Nda
.
Disponibilidade de horário. O departamento passa muito tempo fechado
.
nenhuma
Nada
nd
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,
.
Como sugestão, creio que seria interessante trabalhar melhor a grade curricular do curso. Algumas disciplinas merecem
uma atenção maior.
Ter mais cadeiras de férias.
sem sugestoes
Nada a declarar
nao
Valeu Rodrigo
.
.
Atuante.
Dispor de mais pessoas para atendimento mais rápido.
NA.
bom
MAIS LUTA PELOS ALUNOS
daf
Ótima
Total de respostas: 209

Deveriam responder: 265

Não respondidos: 56

Sugestões E/ou Comentários para o Curso
Respostas
Reformem as salas do DCC.
atender às sugestões dos alunos quanto a professores, que são quase sempre ignoradas.
Em várias ocasiões o chefe de departamento já tratou com desrespeito alguns alunos, e muitas vezes a coordenadora do
curso não está presente no departamento, nem no campus todo, além também de escolherem professores sem nenhum
tipo de didática e que infelizmente atrapalham o andamento do curso. A infraestrutura do prédio é inadmissível, um
departamento de construção civil apresentar tantas falhas.
nenhum no momento
Melhorar, respeitar os discentes.
Em se tratando do curso de Engenharia Civil, está aquém da expectativa
O curso é muito bom.
O curso esta se desvalorizando quanto ao nível dos professores são doutores sem didática pra lecionar, podemos ver isso
no resultado do enem 2918
Não há sugestões relevantes
Nenhum
nada a declarar
N
nada a sugerir
Bom
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-Nada a declarar
Bom
.
.
Necessário a oferta de mais disciplinas optativas, aumento no quadro de professores, ampliação dos laboratórios
existentes e implantação dos laboratórios inexistentes.
.
Não
Ter mais práticas
...
Nada a sugerir.
Muito bom, só precisamos de uma biblioteca e atenção da coordenadoria
Não.
nada
Nenhum
Apresenta muitos professores negligentes, falta de organização nos horários
Ok
Ok
a
Nada.
ND
Melhorar os laboratórios
fff
Planejar às atividades e envolver os alunos em projetos de pesquisa. O curso está necessitando disso.
na
Sem comentários
.
nada a declarar
Maior e melhor disponibilidade de livros na biblioteca
.
nenhum
Bom
Nenhuma
.
.
ok
Nada a sugerir.
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Melhoramento os laboratórios
O curso prende muitas cadeiras, isso é um gasto que o Poder Público Federal tem que arcar para bancar alunos presos
em disciplinas inúteis.
.........
.
Contratar novos professores
Ok
.
Melhorias no uso de recursos audiovisuais e uso dos laboratórios para aplicação do aprendizado teórico adquirido em sala
de aula.
.
.
.
N
Os professores que tive do DCC faltam demais.
NAO
Nada a declarar
sem comentários
.
Nenhum
.
É necessário aulas com mais recursos audiovisuais
...
.
.
Sem sugestões
.
.
nada a declarar
nao
Sem sugestão
.
nada a declarar
nenhuma
NA
Implementação de uma sala de estudo.
.
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nd
.
Melhorar a disponibilidades de professores em determinadas cadeiras, sobretudo, tomar uma medida para substituir o
Professor Iêdo, pois o mesmo não corresponde com as necessidades dos alunos.
n/a
Reformar e equipar laboratórios
.
nenhuma
vdsdvsdvsdvsdvsdvdsvvs
Providenciar professor a disciplina de Geologia.
o curso deveria ter mais professores
Aumentar e qualificar o corpo docente
.
Melhorar a disponibilidade do laboratório de informática para o ENSINO SUPERIOR, o técnico muitas vezes invade e causa
bagunça no ambiente, isso QUANDO o mesmo se encontra aberto uma vez que agora deixou de ser algo acessível
.
nenhuma
.
LABORATORIOS MAIS ESQUIPAMENTOS SAO NECESSARIOS
.
nada
.
Nenhuma
Tem bastante coisa pra melhorar, mas estamos no caminho
nada a declarar
.
MELHORAR COORDENAÇÃO, NÃO DEIXAR QUE OS ALUNOS TOMEM DE CONTA DO CURSO, TER COORDENADORES
MAIS PRESENTES E COMPROMETIDOS COM O CURSO, FICO COM SENSAÇÃO QUE ESTAMOS SOLTOS NO MUNDO NO
IFMA, PQ NEM SABEMOS QUEM RECORRER, QUE DEVERIA SER AO COORDENADOR, PELO MENOS ISSO QUE PENSO.
Nada a declarar
bom
nenhum
.
Consigam professores para as disciplinas da área de saneamento e estruturas de madeira.
nd
iniciar um pós-graduação na área
Nenhuma
Mudar Administracao do 8o para o 5o periodo
[]
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Laboratórios de concreto, asfalto, solos... Estão fazendo muita falta
,,,
n
bbb
.
Nada
Nada
Nada
.
xx
,
é um bom curso, mas precisa melhorar bastante, como a questão dos poucos e fracos laboratórios, melhores professores
de algumas disciplinas, entre outros.
a
ok
Nada a declarar
Disponibilizar aulas praticas e vivência com empresas
Sem sugestões.
Nenhum
Não
Apesar de ser relativamente novo, é um bom curso. O investimento em novos equipamentos para os laboratórios
possibilitaria um aprendizado mais enriquecedor. Seria interessante a aquisição da renovação do laboratório de solos e a
aquisição de um laboratório de mecânica geral/resistência dos materiais.
.
O Curso está de parabéns com ótimos profissionais e ótimas ementas.
Nenhuma
.
O curso precisa de professores para as disciplinas de Planejamento Urbano e Saneamento URGENTE. Estamos saindo
profissionais mediocres nessas áreas.
N/A
nao
Nenhum
Continua a cultura do curso de mudar os horários das disciplinas todos os anos. No horário de 2018.1 há várias disciplinas
de 4 horários seguidos, acredito que não é didaticamente produtivo para o professor e nem para os alunos. Geralmente em
4 horários seguidos de uma única disciplina o professor consegue ministrar apenas 3, pensando em um semestre inteiro
teremos perdido uma hora aula por semana.
.
.
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sem comentários ou sugestões
ok
Ã
n
Nada a comentar.
Nenhum
.
Nada a declarar.
Bom
.
Nada
Deveria ser voltado mais à prática
n
.
nada a informar
Tem que evoluir um pouco e ser mais pratico as vezes, o curso é muito téorico
Nada à declarar.
Infelizmente no nosso Curso, existem uma grande quantidade de professores que não lecionam e que só atrapalham a
melhora e crescimento do nosso Curso. Esse fato nos (alunos) frusta demais!
Torço para que esse fato se torne retornável em um futura próximo
zxczxdv
Regular
abrir todo semestre
Seria bem interessante uma quantida grande de carga horária para aulas práticas focado no ramo na construção civil. A
Vale quando trabalhei por lá, sempre abria as portas para alunos, fornencendo visitas técnicas, palestras etc. Acho que
seria interessante fazer essa parceria para ambas as partes.
na
ok
Nda
..
Otimo
.
nenhuma
Nada
nd
,
.
Há uma clara necessidade no aumento do corpo de professores para o curso de engenharia civil. Algumas disciplinas
contam com apenas um único discente com domínio do assunto, já outras nem o próprio professor da mesma, apresenta
domínio suficiente para tornar a aula algo de qualidade.
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Ter menos burocracia.
poderia haver mais visitas tecnicas
Nada a declarar
s
Disponibilidade de duas turmas anuais. Ninguém merece morrer nesse IFMA mais um ano por reprovar uma disciplina.
.
.
muito bom
Dispor de 2 turmas por ano: 1 por semestre.
NA.
bom
MAIS LUTA PELOS ALUNOS
sfgsdfs
Bom
Total de respostas: 209

Deveriam responder: 265

Não respondidos: 56

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu
Respostas
Iêdo não é professor. Tirem ele, pelo amor de Deus!
Observar se a coordenação do curso está cumprindo seus deveres.
Reformular todo o departamento de construção civil, tanto em infraestrutura quanto em corpo docente
nenhum no momento
Monitor não é professor. Os professores não aparecem e monitores dão aula.
Muito bom
Sem comentários.
..
Não há sugestões relevantes
Nenhum
nada a declarar
N
nada a sugerir
Bom
-Nada a declarar
Bom
.
.
Sem sugestões
.
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Não
Ser mais vistos.
Façam com professores parasitas passem a dar aula , pois a maioria nem poe os pés na instituição e quando poe ficam
vagabundando e pressionando e ameaçando qua ndo o chefe do departamento quer faze-los dar aula
Nada a sugerir.
Muito bom
Não.
nada
Regular o calendário de ferias para janeiro e fevereiro como as outras faculdades e exclui as ferias no meio do ano que
"cortam" um período ao meio.
Atende Bem as necessidades do Campus
Ok
Ok
a
Nada.
ND
Nada a declarar
ffff
Até hoje o Diretor do Desu não foi até à turma para saber quais as expectativas dos alunos em relação ao curso. Ao
procurar o Desu em conjunto com outros alunos para conversarmos sobre os problemas do curso, não fomos atendidos.
Esperamos por mais de 40 min e uma reunião no horário de atendimento nos impediu de expormos nossos problemas. A
Desu já reserva horários para isso e deixar de atender alunos nos horários disponíveis para atendimento demonstra
descaso e falta de ética.
na
Sem comentários
.
nada a declarar
0
.
nenhum
Bom
Nenhuma
.
.
ok
Nada a sugerir.
Muito bom
Exigência de mudança da grade do curso de engenharia civil
..........
.
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Nada a declarar
Ok
.
A Desu desempenhou sua função satisfatoriamente.
.
.
.
N
Ótimo atendimento do sr. Alberico.
NAO
Nada a declarar
sem comentários
.
Nenhum
.
Muito bom atendimento
...
.
.
Sem sugestões
.
.
nada a declarar
nao
Sem sugestão
.
nada a declarar
nenhuma
NA
...
.
nd
.
Melhorar o acompanhamento com os alunos e a disponibilidade para sugestões e reclamações.
n/a
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N/A
.
nenhuma
dsvdsvsvdsvdsvsdvdsv
Agilizar os processos.
fiscalizar mais os professores
Aumentar e qualificar o corpo docente
.
Nada a declarar.
.
nenhuma
.
NADA A DECLARAR
.
nada
.
Nenhuma
Poderia dar mais apoio as entidades estudantis, como atlética, empresa júnior e CAEC
nada a declarar
.
REGULAR, CUMPRE SEU PAPEL.
Nada a declarar
bom
Uma melhora nos processos de aproveitamento de disciplina seria importante pois neste quesito a instituição deixa a
desejar. Seja na avaliação do projeto, seja no despacho do departamento dando o aproveitamento favorável ou até mesmo
no lançamento do aproveitamento no sistema
.
Consigam professores para as disciplinas da área de saneamento e estruturas de madeira.
nd
NA
Nenhuma
Mudar Administracao do 8o para o 5o periodo
[]
Yf
,,,
n
b
Z.
Nada
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Nada
Nada
.
x
,
A opção "excelente" da primeira questão dos questionários anteriores está com bug.
Sempre que precisei, fui bem atendido, faz um bom trabalho.
a
ok
Nada a declarar
Disponibilizar aulas praticas e vivência com empresas
Sem sugestões.
Nenhum
Não
Parabenizo a Desu pela competência e dedicação.
.
Excelente gestão!
Nenhuma
.
Ouçam mais os alunos.
N/A
nao
Nenhum
A Desu continua fazendo um bom trabalho e tendo uma boa relação com os alunos.
.
.
sem comentários ou sugestões
ok
O
n
Tenho apenas a dizer que todas as vezes que precisei dos serviços da DESU fui muito bem atendida e orientada.
Nenhum
.
Na verdade por trabalhar durante o dia e frequentar apenas o turno da noite, não tenho muito contato com a DESU e não
tenho sugestões de melhorias a informar.
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Bom
.
Nada
Nenhuma
n
.
nada a informar
Esta muito bom
Nada à declarar.
Há necessidade de haver mudanças no quadro de professores no DCC, pois existem professores que não são
responsáveis nem ao ponto de frequentar a classe para ministrar os assuntos das cadeiras que são responsáveis.
vxcv
A gestão atual da desu trabalha e se organiza de forma satisfatória
tirar professir ruim
nada.
na
ok
Nda
.
Otimo
.
nenhuma
Nada
nd
,
.
ok
Ter menos burocracia.
poderia haver um dialogo mais acessivel para com os alunos
Nada a declarar
s
Tudo certo. Keep it up
.
.
eficiente
Dispor de mais pessoas e de pessoas mais proativas solidárias com os alunos e os problemas enfretados por estes em
termos burocraticos.
NA.
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bom
MAIS LUTA PELOS ALUNOS
fgsdfsdf
Ótima
Total de respostas: 209

Deveriam responder: 265

Não respondidos: 56

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo
Respostas
comida á horrível. Vamos melhorar, né?!
É impossível comer aquela comida com gosto.
É necessário livros novos na biblioteca, como por exemplo o Cálculo-James Stweart vol. 1 e 2, e o mais importante, parar de
gastar dinheiro com televisão e comprar um elevador pro prédio novo!
nenhum no momento
Fiscalizem as denuncias.
Em se tratando do curso de Engenharia Civil, está aquém da expectativa
Sem comentários.
.
Não há sugestões relevantes
Nenhum
nada a declarar
N
nada a sugerir
Bom
-Nada a declarar
Bom
.
.
Possibilitar aos alunos dos cursos superiores o auxílio alimentação no período da manhã e noite, devido a extensa carga
horária e também a necessidade de estar no campus para desenvolvimento de ações como pesquisa, projeto de extensão
e estágio.
.
Não
Fazer uma biblioteca para o superior, porque a normal tem muita suada e não dá pra estudar.
...
Nada a sugerir.
Bom
Não.
nada
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Construir uma nova biblioteca destinada ao ensino superior, pois a antiga n supre a necessidade de todos que queiram um
ambiente adequado ao estudo
Mais locais para estudo, o campus apresenta uma biblioteca muito barulhenta, impossibilidade de estudar nas maioria das
vezes e as salas ficam trancadas por conta do ensino médio, que prejudica muito em algumas ocasiões. ( Já recebi uma
advertência de um bibliotecário muito mal educado por estar fazendo trabalho em grupo ) unico local que se pode no ifma.
Ok
Ok
a
Nada.
ND
Nada a declarar
fff
O estacionamento necessita de procedimento para o caso de sinistro envolvendo os veículos. Tive meu carro danificado e
passei mais de 30 min tentando descobrir quem seria o responsável para resolver o problema.
na
Sem comentários
.
nada a declarar
0
.
nenhum
Bom
Nenhuma
.
.
ok
Valorizar os alunos de EC.
Melhoramento das instalações
Vamos demitir funcionários sanguessugas encostados
..........
.
Uma biblioteca com melhor acervo
Ok
.
Melhorias em infraestrutura e acessibilidade.
.
.
.
N
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Sugiro sala de estudos.
NAO
Nada a declarar
sem comentários
.
Nenhum
.
Excelente sistema de recepção.
...
.
.
Sem sugestões
.
.
nada a declarar
nao
Sem sugestão
.
nada a declarar
nenhuma
NA
Xerox no campus para atender os alunos!
.
nd
.
Melhorar a estrutura da Biblioteca.
Sugiro alteração no cardápio do almoço/jantar do restaurante universitário, posto que o mesmo é demasiadamente
repetido, e alimentos sem temperos.
n/a
N/A
.
nenhuma
vsdvdsvsdvdsvdsvdsvv
Providenciar a biblioteca do prédio anexo.
melhorar as condições do campus
Aumentar e qualificar o corpo docente
.
Precisamos de ordem na biblioteca, imposição de regras para o ensino médio que muitas vezes continua perambulando e
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causando baderna mesmo após aula dos mesmos pelo DCC
.
nenhuma
.
NECESSITA DE MAIS ESTRUTURA
.
nada
.
Nenhuma
Falta estrutura, mas estamos melhorando
nada a declarar
.
PRECISAMOS MELHORAR, SEGURANÇA, COBRANÇA EM CIMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEUS CONCURSADOS,
FISCALIZAR AULAS, ENFIM, FAZER O QUE TEM QUE SER FEITO E NÃO FICAR COM VISTAS GROSSAS A TODAS AS
SITUAÇÕES.
Nada a declarar
Bom
Restaurante extremamente quente e dificuldade/demora no processo de requerimento
.
Consigam professores para as disciplinas da área de saneamento e estruturas de madeira.
nd
NA
Nenhuma
Mudar Administracao do 8o para o 5o periodo
[]
Id
,,,
n
n
.
Nada
Nada
Nada
.
x
,
os bebedouros do prédio principal são poucos para a demanda, o refeitório já foi melhor e a biblioteca não é tão silenciosa,
principalmente quando há uma grande concentração de alunos do médio/técnico.
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a
ok
Nada a declarar
Disponibilizar aulas praticas e vivência com empresas
Sem sugestões.
Nenhum
Não
Seria de grande importância a criação de um ambiente de estudos exclusivamente para alunos do ensino superior.
.
Está de parabéns com o novo estacionamento!
Nenhuma
.
O técnico precisa de uma área de vivencia urgente! Passam muito tempo ociosos na biblioteca.
N/A
nao
Nenhum
Sem sugestões ou comentários.
.
.
sem comentários ou sugestões
ok
!
n
Nada a comentar.
Mais bolsa auxílio
Ar condicionado da sala 32 do DCC com defeito há 2 anos
Nada a declarar.
BOm
.
Nada
Nenhuma
n
.
nada a informar
Muito ruim , prioriza em grande parte apenas os estudantes do ensino médio e técnico , não dando muita importancia em
alguns aspectos a os estudantes do superior
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Nada à declarar.
sem sugestão.
dxf
Embora ainda possua algumas disformidades estruturais (em função do período em que o prédio foi construído) vem
apresentando diversas melhorias.
melhorar a arquitetura interna
Deveria haver mais locais internamente para trabalhar com impressão e xerox para os alunos;
Acho um tanto insatisfatório o fato de não ter dentista no IFMA e não ter oftalmologista que é bem mais importante. Eu
mesmo uso óculos e preciso fazer uma revisão na vista e vou ter que procurar outra universidade pra isso.
Seria interessante um local no ifma para botar credito na carteira de estudante;

na
ok
Area de lazer
.
Otimo
.
nenhuma
Nada
nd
.
.
Melhoria de banheiros.
Solucionar os problemas do estacionamento dos fundos.
poderiam disponibilizar uma xerox para os alunos
Nada a declarar
s
Derruba a velharia e tenta fazer outra. Aí é só poeira e rato
.
.
pode melhorar
Novos bebedouros.
NA.
bom
MAIS LUTA PELOS ALUNOS
sdfsdfsdf
Bom
Total de respostas: 209
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Aplicação:

Avaliação Desu - Monte Castelo - Cursos - 2017/2

Agrupado por:

Curso EADLQ - Ead - Licenciatura em Química

Você Considera Que o Coordenador do Curso Tem Presteza e Disponibilidade para Atender os Alunos?
Total de respostas: 32
Deveriam responder: 145
Não respondidos: 113
Média: 4,16

16 Excelente
6 Muito Bom
9 Bom
1 Regular

50 %

3,13 %

18,75 %
28,13 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?
Total de respostas: 32
Deveriam responder: 145
Não respondidos: 113
Média: 4,09

14 Excelente
7 Muito Bom
11 Bom

43,75 %

21,88 %

34,38 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 32
Deveriam responder: 145
Não respondidos: 113
Média: 3,84

9 Excelente
10 Muito Bom
12 Bom
1 Regular

28,13 %
31,25 %

3,13 %

37,5 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?
Total de respostas: 32
Deveriam responder: 145
Não respondidos: 113
Média: 3,75

8 Excelente
9 Muito Bom
14 Bom
1 Regular

25 %

28,13 %

3,13 %

43,75 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?
Total de respostas: 32
Deveriam responder: 145
Não respondidos: 113
Média: 3,31

6 Excelente
9 Muito Bom
9 Bom
5 Regular
3 Insatisfatório

28,13 %
18,75 %

9,38 %
28,13 %
15,63 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?
Total de respostas: 32
Deveriam responder: 145
Não respondidos: 113
Média: 3,38

6 Excelente
7 Muito Bom
13 Bom
5 Regular
1 Insatisfatório

21,88 %
18,75 %

3,13 %

40,63 %

15,63 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 32
Deveriam responder: 145
Não respondidos: 113
Média: 3,22

3 Excelente
12 Muito Bom
8 Bom
7 Regular
2 Insatisfatório

37,5 %

9,38 %

6,25 %
25 %
21,88 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?
Total de respostas: 32
Deveriam responder: 145
Não respondidos: 113
Média: 3,25

5 Excelente
8 Muito Bom
12 Bom
4 Regular
3 Insatisfatório

25 %

15,63 %

9,38 %
37,5 %
12,5 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso
Respostas
Bom.
ta ótimo
Apesar de ter um bom contato com os discentes, acredito que ainda falta um pouco mais de interação.
nada a falar.
sem mais
NÃO HÁ
Não há.
Melhoria nas vídeos aulas
O curso está ótimo
melhorar a qualidade do material didático e entrega dos mesmos
Maior presença nas atividades presenciais
Resolução dos problemas acadêmicos com maior eficiencia
Excelente trabalho como coordenador do curso.
esta otima
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A coordenação está de parabéns em relação a organização.
To gostando
A coordenação mostrou ser bem eficiente na maioria dos quesitos.
está dando suporte nescessário para avaçamos no curso
Está sempre disponível
...
Coordenador do curso de Química, Marcelo Moizinho sempre se demonstrou prestativo e atencioso com todos.
No polo de Dom Pedro precisa de mais ar-condicionado e bebedouro.
satisfatorio
Que o envio das atividades de cada unidade fique disponível até que seja aplicada a prova presencial.
a coordenação responde prontamente.
É que tenha mais aulas presenciais
OK
muito bom
sem sugestões.
Nenhum
Que tenha mais aulas presenciais, em especial das disciplinas obrigatórias e necessárias do curso, como por exemplo,
Química Geral I e II.
ótima acessibilidade para com os alunos do curso
Sem sugestão
Total de respostas: 32

Deveriam responder: 145

Não respondidos: 113

Sugestões E/ou Comentários para o Curso
Respostas
Bom.
mais links de vídeo aula
O curso e excelente, o material de didático e bom, acho que precisa melhorar um pouco as mídias enviadas para os alunos
como videos por exemplo melhorar a qualidade de som....
nada a falar.
sem mais
NÃO HÁ
Não há.
Falta um contato maior contato com os professores
O curso está ótimo
satisfatório e proveitoso
Ampliação da grade curricular
Maior realização de atividades presenciais
Melhor viabilização do material didático impresso
tentar melhorar um pouco mais as aulas que se referem os calculos
Quanto ao curso está sendo bem ministrado e estou tendo apoio quando preciso em dúvidas do mesmo.
Muito bom.
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Okok
Estou gostando muito do curso. E espero que consiga concluir-lo.
uma modalidade de curso muito boa para buscarmos conhecimentos.
Curso excelente
...
Que nas aulas inaugurais os professores da disciplina pudessem vir para ministrar a aula de abertura.
Curso tá ótimo, mais os fascículo tá demorando muito a chegar e estamos cientes que o problema é o atraso nas gráficas,
só que precisamos de uma solução.
otimo
Que o envio das atividades de cada unidade fique disponível até que seja aplicada a prova presencial.
gostaria de uma maior presença dos professores presencialmente e no ambiente, alguns não respondem no ava.
mais atividades práticas
OK
nenhum
sem sugestões.
Nenhum
Disponibilize mais aulas práticas em laboratórios com experimentos químicos.
As aulas presenciais seriam excelentes se os professores das disciplinas a ministrassem presencialmente também,não
seria obrigatório eles virem sempre, mas que no começo ou no fim das disciplinas eles comparecessem seria ótimo.
Sem sugestão
Total de respostas: 32

Deveriam responder: 145

Não respondidos: 113

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu
Respostas
Bom.
sem cometários, esta muito bom
Por estudar a distância não tenho muito acesso a diretoria, acredito que essa distância poderia ser minimizada de alguma
forma
nada a falar.
sem mais
NÃO HÁ
Não há.
Nenhuma
O curso está ótimo
excelente trabalho
Maior resolução de problemas acadêmicos
Presença ativa nas atividades do Ead
Excelente trabalho
nenhuma
Muito bom
Ok
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Todos são educados e atenciosos, em seu atendimento.
muito boa
disciplinas não convergirem datas de avalição
...
Que tivéssemos um feedback dos professores, pois muitos nem se quer comentam os fóruns, muito menos respondem
nossas dúvidas
Excelente
nao a conheço
Que o envio das atividades de cada unidade fique disponível até que seja aplicada a prova presencial.
Bom desempenho.
mais uma opção na hora de responder os questionários de ensaio
OK
nenhum
sem sugestões.
Nenhum
Avaliar se a metodologia de ensino do professor está conveniente com a aprendizagem do aluno.
Não tenho nada a dizer.
Sem sugestão
Total de respostas: 32

Deveriam responder: 145

Não respondidos: 113

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo
Respostas
Bom.
muito bom
O IFMA, é um instituto sério que ajuda muita gente a realizar sonhos, eu estou realizando o meu e tenho muito a agradecer a
todos que compõem essa instituição.
nada falar.
sem mais
NÃO HÁ
Não há.
Nenhuma
O curso está ótimo
gostaria de conhece-lo
Abertura do Restaurante para os alunos do Ead nos dias de encontro presencial
Excelente estrutura
so estamos precisando do suporte do restaurante na epoca que o campos encontrasse de recesso
Excelente e muito bem organizado.
Ok
Um local muito acolhedor.
muito bém extruturados.
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bom
...
Nada a declarar
Excelente
nao conheço ainda
Que o envio das atividades de cada unidade fique disponível até que seja aplicada a prova presencial.
Bom desempenho.
sugiro uma visita técnica para nós alunos conhecermos nosso polo Monte Castelo
OK
nenhum
sem sugestões. excelente
Nenhum
Que proporcione mais cursos de aperfeiçoamento na área de Química.
Não tenho nada a dizer.
Sem sugestão
Total de respostas: 32
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