
CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

Aplicação: Avaliação Desu - 2014/2 - Cursos

Agrupado por: Curso MIG - Sem Curso Definido

Você Considera Que o Coordenador do Curso Tem Presteza e Disponibilidade para Atender os Alunos?

Total de respostas: 1
Deveriam responder: 1
Não respondidos: 0
Média: 5

1 Excelente

100 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?

Total de respostas: 1
Deveriam responder: 1
Não respondidos: 0
Média: 5

1 Excelente

100 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 1
Deveriam responder: 1
Não respondidos: 0
Média: 5

1 Excelente

100 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 1
Deveriam responder: 1
Não respondidos: 0
Média: 5

1 Excelente

100 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?

Total de respostas: 1
Deveriam responder: 1
Não respondidos: 0
Média: 5

1 Excelente

100 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 1
Deveriam responder: 1
Não respondidos: 0
Média: 5

1 Excelente

100 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 1
Deveriam responder: 1
Não respondidos: 0
Média: 5

1 Excelente

100 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?

Total de respostas: 1
Deveriam responder: 1
Não respondidos: 0
Média: 5

1 Excelente

100 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

nada a declarar

Total de respostas: 1 Deveriam responder: 1 Não respondidos: 0

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

nada a declarar

Total de respostas: 1 Deveriam responder: 1 Não respondidos: 0

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu

Respostas

nada a declarar

Total de respostas: 1 Deveriam responder: 1 Não respondidos: 0

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo

Respostas

nada a declarar

Total de respostas: 1 Deveriam responder: 1 Não respondidos: 0
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PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

Aplicação: Avaliação Desu - 2014/2 - Cursos

Agrupado por: Curso EE - Engenharia Elétrica Industrial

Você Considera Que o Coordenador do Curso Tem Presteza e Disponibilidade para Atender os Alunos?

Total de respostas: 233
Deveriam responder: 303
Não respondidos: 70
Média: 4,15

104 Excelente
67 Muito Bom
56 Bom
5 Regular
1 Insatisfatório

44,64 %

28,76 %

24,03 %

2,15 %0,43 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?

Total de respostas: 233
Deveriam responder: 303
Não respondidos: 70
Média: 4,07

98 Excelente
63 Muito Bom
64 Bom
7 Regular
1 Insatisfatório

42,06 %

27,04 %

27,47 %

3 %
0,43 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 233
Deveriam responder: 303
Não respondidos: 70
Média: 3,67

54 Excelente
67 Muito Bom
94 Bom
16 Regular
2 Insatisfatório 23,18 %28,76 %

40,34 %

6,87 %

0,86 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 233
Deveriam responder: 303
Não respondidos: 70
Média: 3,69

53 Excelente
72 Muito Bom
91 Bom
16 Regular
1 Insatisfatório 22,75 %30,9 %

39,06 %

6,87 %

0,43 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?

Total de respostas: 233
Deveriam responder: 303
Não respondidos: 70
Média: 3,15

34 Excelente
45 Muito Bom
91 Bom
47 Regular
16 Insatisfatório

14,59 %

19,31 %

39,06 %

20,17 %

6,87 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 233
Deveriam responder: 303
Não respondidos: 70
Média: 3,26

34 Excelente
48 Muito Bom
106 Bom
35 Regular
10 Insatisfatório

14,59 %

20,6 %

45,49 %
15,02 %

4,29 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 233
Deveriam responder: 303
Não respondidos: 70
Média: 3,15

33 Excelente
42 Muito Bom
97 Bom
48 Regular
13 Insatisfatório

14,16 %

18,03 %

41,63 %

20,6 %

5,58 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?

Total de respostas: 233
Deveriam responder: 303
Não respondidos: 70
Média: 2,75

29 Excelente
30 Muito Bom
77 Bom
48 Regular
49 Insatisfatório

12,45 %

12,88 %

33,05 %

20,6 %

21,03 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

xxx

 Otimizar o acervo bibliográfico

.

Nenhuma.

bom trabalho

Nenhuma

nada

Nada a declarar, pois o coordenador é muito bom.

.

Ótimo trabalho

Que as férias dos professores e alunos sejam devidamente reprogramadas em casos de atrasos, pois existem situações 
que alguns professores tiram férias no tempo certo e outros não, e geralmente isto ocorre antes do período letivo se 
encerrar, prejudicando assim os cursos de férias e comprometendo significativamente as férias dos alunos.

12
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Respostas de Questionários por Pergunta

Nenhum.

não

Muito bom!

Sem sujestao

não

Nada a sugerir. Está muito bom.

Nada a comentar.

Poderia ser melhor

...

acompanhar mais os professores dando a eles condições para que realizem suas aulas.

Mais incentivo em projetos de iniciação científica.

Indicação de horários de atendimento, sugestões de monografias.

ÓTIMA

nenhum

.

Coordenação presente e e acessível ao discente.

Sem comentários

/

Nao

N

Melhora Laboratórios

sem sugestões

Melhorar sempre é possível

nenhuma

Continuar assim.

Bom

Sem comentarios.

nenhuma.

Sem comentários.

Oi

Nao

Continue com o bom trabalho.

A coordenação apresenta-se disponível a prestação de serviços aos alunos!

Parabéns!

Boa coordenação. Sem maiores comentários

Não tenho

Integrar os alunos às decisões importantes para o curso. 

Sugiro fechar o horário de forma que não precise ser + alterado
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Respostas de Questionários por Pergunta

Nenhuma

não.

Nada a sugerir

a

Nenhuma

Não tenho.

Nenhum

 Adequar horário da grade de ensino aos estudantes que trabalham, ou seja, disponibilizar todas disciplinas no horário 
noturno. 

Melhorar o acompanhamento das atividades desenvolvidas nos períodos do curso

Nada a declarar

e

n/a

*

melhorar a pontualidade dos professores, tanto nas aulas quanto na entrega das notas, lançamento, etc.

Melhor análise das escolhas dos professores

A agilidade ao responder os emails é de suma importância para os alunos.

na

nao

Mudança de representante na coordenação!

nenhuma.

Providenciar a aquisição da licença do Matlab para o uso nas salas de aula.

Aaa

.

Não

Sem comentários

sem sugestões e comentários

Tentar melhoras a compactação dos horários e variar os horarios de forma a favorecer mais os estudantes trabalhadores.

Ser sempre dedicada ao trabalho para o bem dos alunos

bom

.

n

Ooooo

.

Os outros questionários não estão funcionando corretamente. Só foi possível responder a primeira pergunta dos mesmos.

a

MELHORAR ACESSO DOS ALUNOS AOS LABORATÓRIOS. ALUNOS DE PESQUISA SÃO PRIVILEGIADOS, OS OUTROS 
TEM ACESSO LIMITADO À ALGUNS EQUIPAMENTOS E LABS. IFMA É DE TODOS NÓS.

Em rsumo é muito bom, mas poderia ser feito melhoras físicas e um horário compativel para as pessoas que trabalham
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CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

Sem nenhuma 

Nenhuma

 a

Não.

Não há sugestões

Nada a declarar

Sem comentários

Sem sugestões.

Sem comentários.

.

Deve haver mais interesse por parte da coordenação promover estágios para os es tudantes do curso

---

N/A

Sugiro que alguns professores parem de amedrontar os alunos, parem de ter o prazer em ver uma turma iniciar com 15 
alunos e no final só passarem 1 ou 2. Isso não demonstra somente incompetência dos alunos, mas também do professor 
em não conseguir passar o conteúdo de forma clara e intendível, invés disso deveriam se mostrar mais disponíveis a que o 
aluno aprenda o que ele está tentando ensinar, que incentivassem de forma positiva e que o aluno tivesse o prazer em 
aprender a disciplina, não só a querer se livrar de tal professor. 

Sem comentários 

Nenhuma

ajudar aos discentes a melhorar o nosso ambiente de estudo e vosso ambiente de trabalho o profissionalizando e 
deixando mais próximo da realidade vivida no mundo do trabalho

Vejo que o prof Orlando realmente esta interessado em elevar o nivel do curso de Eng. Eletrica, coisa que poucos fizeram 
antes dele

Oferecer mais cadeiras de férias, e que realmente atendam às necessidades dos alunos em períodos superiores e com 
curso em atraso. 
E ter mais cuidado pra evitar choques de cadeiras dentro de um mesmo período. Além de mais incentivo às aulas práticas, 
pesquisa e extensão.

Continue sempre presente no acompanhamento dos alunos de Elétrica 

Oferecer mais cursos de férias.

Sem sugestões

SEM SUGESTÕES

xxxx

Excelente

nao

Maior clareza e merchandising na divulgação de eventos relacionados ao curso 

nenhuma

-

Continuem na coordenação Orlando e Washington, o curso melhorou demais por causa de vocês dois.

.

Muito bom

Nada a declarar
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Respostas de Questionários por Pergunta

não tenho

Continuar assim.

É preciso que os livros sugeridos pelos professores estejam disponíveis na biblioteca, preferivelmente pelo menos 2 dos 
livros base para o desenvolvimento do curso.

,,

Parabéns

ss

.

ok

nada

Nenhuma

Nenhum

melhorias no acervo da biblioteca

Sem Sugestões e/ou comentários.

Nao

.

Nenhum

Nenhum

nenhuma.

nada

Nada a comentar

A coordenação tem  uma ótima relação aluno/coordenador/professor. O coordenador faz um bom trabalho.

Tem feito um bom trabalho.

Resolver problemas mais rápido com os outros departamentos.

...

sem sugestões

acompanhar frequentemente as participaçoes das atividades passadas dos professores para os alunos e suas 
frequencias em sala de aula.

.

 Nenhuma

Tem muita coisa que precisa ser melhorada, mas juntos podemos mudar a realidade dos cursos de engenharia do IFMA. 
Uma sugestão que ofereço é o curso propiciar mais atividades de educação física para os alunos do curso superior. Como 
por exemplo, acesso a piscina em horários determinados.

.

Bom

Nenhum

melhoria nos laboratórios.

nada a declarar

Nenhuma

Excelente coordenação
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xx

Nada a declarar

Mais curso de férias de cadeiras específicas

Está satisfatório.

muito boa

SEM COMENTÁRIOS

Continue assim

Nenhuma sugestão 

Acredito que deveria melhorar os horarios para quem trabalha durante o dia.

sem comentarios

.

avaliar os horários pensando no alunos que trabalham, colocando o máximo de cadeiras a noite com mínimo possível de 
conflito de horario

bacana

Coordenador muito presente no decorrer do curso.

NENHUMA

Nenhum

Nenhum

O trabalho está bom. Espero que caminhemos cada vez mais para um curso melhor.

Por que a disciplina de expressão gráfica é necessária no 1º período?

.

.

sem comentarios

.

nada a declarar

nenhum

Pode melhorar!

Sem sugestões ou  comentários

Emails devem ser respondidos individualmente, a não ser que seja problema comum para ser enviado a todos os alunos. 
Caso contrário pode causar constrangimento a alguns.

sem

Nenhuma

Nada há declarar 

Bom

nao

Melhore a biblioteca.

nao

Sem sugestões 

Sem sugestões
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nada a comentar

seguir melhorando o curso.

..................

Nao quero dar sugestão

maior carga horária para sinais e sistemas

nenhuma

N

nao

x

Não

Nenhuma sugestão

Estou ingressando este semestre no IFMA e não me sinto qualificado a fazer esta avaliação.

n/a

Permanecer atendendo com eficiência e presteza seus coordenados, a manter melhor ambiente educacional na instituição 

bom

Não

N/A

Nenhuma

nenhuma

Nenhum comentário

-

não

adequar horarios par quem trabalha

.

bom.

Bom trabalho, Orlando. Continue atencioso, prestativo, informado e interessado. Seja menos curioso.

Fazer rotatividade com os professores.

Nenhuma sugestao 

ok

Parabéns pela condução da coordenação

Excelente

sem comentários

A coordenação do curso sempre esteve a disposição e com fácil acesso para informações e/ou orientações aos estudantes 
do curso. 

Nenhuma

nao

otimo

Bom

.
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Total de respostas: 231 Deveriam responder: 303 Não respondidos: 72

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

xxx

Otimizar o acervo bibliográfico

.

Nenhuma.

atualizar laboratórios e ementa

Nenhuma

nada

O curso é muito bom, porém a grade curricular deveria ser atualizada e voltada para o mercado atual.

.

MOAR LABS!

Que as férias dos professores e alunos sejam devidamente reprogramadas em casos de atrasos, pois existem situações 
que alguns professores tiram férias no tempo certo e outros não, e geralmente isto ocorre antes do período letivo se 
encerrar, prejudicando assim os cursos de férias e comprometendo significativamente as férias dos alunos.

123

Nenhum.

não

muito bom!

Sem sujestao

não

Mais aulas em laboratório

Nada a comentar.

Há muito o que melhorar ainda

...

Cada professor deveria ter sua própria sala de aula, onde seria dada a sua aula, exclusiva, para aquela cadeira, deveria ser 
equipada com recursos multimídia sobre responsabilidade desse. Cursos que deveriam orientar os professores a usar os 
recursos.

O andamento está indo bem.

Divulgação de atividades desenvolvidas em pesquisas, sugestões de trabalhos de cursos

DINÂMICO

nenhuma

.

Ótimo curso, ótimas disciplinas .

Sem comentários

/

Nao

N

Melhorar laboratório 
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maior carga horária destinada a atividades práticas referentes ao curso

Melhorar sempre é possível

nenhuma

Continuar assim.

Bom

Sem comentarios.

nenhuma.

Sem comentários.

Oi

Trc

As disciplinas com um todo, principalmente as específicas, precisam ter mais atividades práticas, experimentais para que o 
desenvolvimento do corpo discente alcance um nível mais amplo e completo.

Parabéns!

Bom curso. Sem maiores comentários

Não tenho

Criação de uma biblioteca setorial urgente. Modernização dos laboratorios e mais aulas praticas.

Aulas à noite

Nenhuma

não.

A questão do último horário de até 22:40 deve ser revisada

aa

Ótimo curso

Não tenho.

Nenhum

 Incluir na grade disciplinas comaplicabilidade prática de acordo  necessidade social do país, refrigeração, energia...

Melhorar a condição das salas e laboratórios

nada a declarar

e

n/a

*

sem sugestões

.

A disciplina Expressão Gráfica seria melhor compreendida pelo aluno se este tivesse Física 3 previamente.

na

nao

não

nenhuma.

..

Aaa
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.

Não 

Sem comentários

sem sugestões e comentários

Atende às necessidades de estudantes em formação.

Quero que venha melhorar 

bom

.

n

Oooo

.

Os outros questionários não estão funcionando corretamente. Só foi possível responder a primeira pergunta dos mesmos.

a

PRECISAMOS MELHORAR ACESSO DOS ALUNOS AOS LABORATÓRIOS. OS ALUNOS QUE FAZEM PESQUISA TEM 
ACESSO LIVRE E OS OUTROS NÃO. SOMOS TODOS ALUNOS.

nada a comentar

Sem nenhuma 

Nenhuma

a 

 Não.

Não há sugestões

Nada a declarar

Sem comentários

Sem sugestões.

Discordo da disciplina Expressão Gráfica ser oferecida no primeiro período do curso, pelo fato dos alunos não terem base 
de conceitos fundamentais para a compreensão da mesma.  

.

Deve haver mais especializações na área

---

N/A

Sem comentários

Sem comentários 

Nenhuma

buscar parcerias entre instituições para o que e criando venha como retorno a sociedade 

Dar prosseguimento à mudanca da grade curricular como é de desejo dos professores e creio que vai trazer muitos 
benefcios ao curso

Criação de bibliotecas setoriais, incentivo às aulas práticas e criação de laboratórios e espaços de estudos reservados, 
além mais incentivo à pesquisa e extensão.

Sem comentários 

Melhorar as aulas práticas.

03/05/2018 16:27 Página: 15 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

Professores mais qualificados e responsáveis em relação a matéria ministrada.

SEM SUGESTÕES

xxxxx

Excelente

nao

Sem comentários 

nenhuma

-

Algumas coisas ainda faltam, mas o curso está bem satisfatório, continuem assim.

.

Muito bom 

Nada a declarar

não tenho

Continuar assim.

Seria interessante o curso tentar acrescentar disciplinas práticas ligadas a área, meio como é feito com a cadeira de física, 
mas associada as outras disciplinas, mais específicas do curso. Uma cadeira especial onde os professores elaborassem 
um cronograma de experiencias por período e os alunos conseguissem visualizar o estudado, assim tendo essa atividade 
como rotineira em paralelo as atividades em aula assimilariam mais o conteúdo ensinado em sala. 

,,

Muito bom

ss

.

ok

 nada

Precisa melhorar a estrutura das salas, como mesas e cadeiras, todas deveriam ser como o Laboratório 1 do DEE.

Nenhum

melhor infraestrutura dos laboratorios

Sem Sugestões e/ou comentários.

Nao

.

Nenhum

Nenhum

nenhum.

nada

Nada a comentar

O curso é bom, poderia investir mais em estrutura e na grade, tirando expressao grafica do primeiro periodo, pois não se 
tem uma noção adequada de circuitos a disciplina seria bem mais aproveitada se fosse mais na frente.   

Maior investimento nos laboratórios

Atualizar o acervo da biblioteca e principalmente os laboratórios.

...
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Finalizar a obra do prédio destinado ao ensino superior, para que as aulas fossem ministradas em salas de aula e os 
laboratórios fossem utilizados para aulas práticas e pesquisas aumentaria o rendimento dos aluno e o nível do curso 

ter mais aulas praticas

.

Nenhuma

Tem muita coisa que precisa ser melhorada, mas juntos podemos mudar a realidade dos cursos de engenharia do IFMA. 
Uma sugestão que ofereço é o curso propiciar mais atividades de educação física para os alunos do curso superior. Como 
por exemplo, acesso a piscina em horários determinados.

.

Bom

Nenhum

Se possível ter um leque maior de professores dispostos a dar aula e ensinar de fato, não só ficar lendo slides.

nada a declarar

Nenhuma

Nada a questionar !

xx

Nada a declarar

Mais prática

Sempre é bom melhoras, que continuemos progredindo.

muito bom

sugiro o ensino de softwares direcionados para o curso de engenharia, tais como, MS PROJECT, MATLAB (BÁSICO E 
AVANÇADO).

Continue assim

Nenhuma sugestão 

Deveria também conduzir o curso para atividades mais voltadas ao mercado de trabalho

sem comentarios

.

avaliar os horários pensando no alunos que trabalham, colocando o máximo de cadeiras a noite com mínimo possível de 
conflito de horario

melhroar

.......

NENHUMA

Nenhum

Nenhum

Talvez esteja na hora de atualizar o curso para o mesmo que muitas outras universidades atualizaram.

xx

.

.

sem comentarios

.
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nada a declarar

nenhum

Pode melhorar!

Sem sugestões ou comentários

Revisão da distribuição de algumas disciplinas nos períodos. Por exemplo: Física 1 e Processos Estocásticos Aplicados.

sem

Nenhuma

 Nada há declarar 

Bom

nao

Melhore a biblioteca.

nao

Sem sugestões 

Sem sugestões

nada a comentar

excluir algumas disciplinas 

...................

Nao quero dar sugestão

maior carga horária para sinais e sistemas

deveria ter disciplinas não presenciais

N

nao

x

Não

Nenhuma sugestão

Estou ingressando este semestre no IFMA e não me sinto qualificado a fazer esta avaliação.

n/a

Investimentos! Precisamos nos tornar referência 

bom

Não

N/A

Nenhuma

nenhuma

Nenhum comentário

-

não

curso deve disponibilizar compitadores

.
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bom.

Melhor curso de todos, espero me formar logo.

Melhorar estrutura dos laboratórios 

Nenhuma

ok

Adequação da grade curricular alinhada às demandas de mercado, não apenas local, mas pelo menos no cenário nacional.

Excelente

sem comentarios

Para melhor qualidade do ensino faz-se necessário a utilização de laboratórios, portanto é imprescindível que o curso e a 
Instituição invista em seus laboratórios. 

Nenhuma

nao

otimo

Bom

.

Total de respostas: 230 Deveriam responder: 303 Não respondidos: 73

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu

Respostas

xxx

Otimizar o acervo bibliográfico

.

Nenhuma.

melhorar o atendimento ao aluno

Nenhuma

nada

Nada a declarar.

Disponibilizar no site o telefone do setor mais claramente. O atual não funciona.

Seria interessante um reforço na fiscalização das atividades dos docentes de que ministram aulas em departamentos que 
não são o seu de origem.

Que as férias dos professores e alunos sejam devidamente reprogramadas em casos de atrasos, pois existem situações 
que alguns professores tiram férias no tempo certo e outros não, e geralmente isto ocorre antes do período letivo se 
encerrar, prejudicando assim os cursos de férias e comprometendo significativamente as férias dos alunos.

1234

Nenhum.

não

Acho que deveria funcionar de segunda a sexta-feira,fora isso muito bom o atendimento!

Sem sujestao

não

Deve-se melhorar o atendimento. 

Nada a comentar.
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Há muito o que melhorar ainda

...

Incentivar videos aulas para que os alunos as assistissem quantas vezes quisessem ate domínio assunto, recorrendo ao 
professor para plantão de duvidas, os resto seria normal.  

Mais organização no fechamento do período.

Manter o protocolo informado com datas que const6am em calendário acadêmico.

ÓTIMA

nenhuma

.

Presente e acessível ao discente

Sem comentários

/

Nao

N

Funcionar na sexta

sem sugestões

Melhorar sempre é possível

nenhuma

Continuar assim.

Bom

Sem comentarios.

nenhuma.

Sem comentários.

Oi

Os dados dessa e enquete poderiam ser desponibizado pra os alunos

A DESU precisa ser mais comprometida no atendimento aos alunos. Os servidores precisa

Parabéns!

Diretoria competente. Sem maiores comentários

Nao tenho

Sem comentários. 

...

Nenhuma

não.

Nada a sugerir

a

boa diretoria

Não tenho.

Nenhum

 Desejo muito sucesso e flexibilçidade para encarramos esta crise social.
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Acompanhar de perto as atividades desenvolvidas pelos professores do nível superior

Ter mais rapidez com os pedidos realizado ao mesmo

e

n/a

*

funcionamento normal na sexta-feira

.

Sem sugestões ou comentários.

na

nao

não

nenhuma.

..

Aaa

.

Não

Sem comentários

sem sugestões e comentários

-

Precisa melhorar o atendimento

bom

.

n

Ooooo

.

Os outros questionários não estão funcionando corretamente. Só foi possível responder a primeira pergunta dos mesmos.

a

ESTOU SATISFEITO COM A DESU. SEMPRE QUE PRECISO SOU BEM ATENDIDO.

nada a comentar

Sem nenhuma 

Aumentar período de entrada de aproveitamento, é sempre muito curto.

a 

 Não.

Não há sugestões

nada a declarar

Sem comentários

Sem sugestões.

Sem comentários.
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.

A sala da desu deve ser maior para atender mais pessoas , sobretudo no período de matriculas.

---

N/A

Sugiro que alguns professores parem de amedrontar os alunos, parem de ter o prazer em ver uma turma iniciar com 15 
alunos e no final só passarem 1 ou 2. Isso não demonstra somente incompetência dos alunos, mas também do professor 
em não conseguir passar o conteúdo de forma clara e intendível, invés disso deveriam se mostrar mais disponíveis a que o 
aluno aprenda o que ele está tentando ensinar, que incentivassem de forma positiva e que o aluno tivesse o prazer em 
aprender a disciplina, não só a querer se livrar de tal professor. 

Sem comentários 

Nenhuma

Otimizar e desburocratizar processos

xxx

Ter mais cuidado pra evitar choques de cadeiras dentro de um mesmo período. Separar de campus o Ensino Médio-
Técnico do Ensino Superior. São finalidades diferentes, públicos diferentes.

Sem comentários 

Frequentar pelo menos uma vez ao ano os cursos.

Sem sugestões

SEM SUGESTÕES

xxxxx

Excelente

nao

Parabéns pelos serviços prestados

nenhuma

-

O histórico e a declaração do estudante deveria ser gerada online, fica muito complicado tanto para o aluno quanto para o 
próprio DESU ter que imprimir vários históricos e declarações. Existem formas de autenticar eletronicamente tais 
documentos. 

.

Muito bom 

Nada a declarar

não tenho

Continuar assim.

Seria interessante um cronograma especial para Alunos que trabalham ou que por razões imprevisíveis tenham sido 
impossibilitados durante o curso de realizá-lo em sua plenitude. Seria interessante uma exposição de quem e onde estão 
os monitores das disciplinas para que os alunos tirassem dúvidas, algo que ficasse ou pelo mural ou divulgado por email 
também.

,,

sem comentários

ss

.

ok
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 nada

Tratem os os estudantes como parte importante do instituto, pois sem os estudantes não haveria instituto.

Nenhum

melhoria no atendimento

Sem Sugestões e/ou comentários.

Nao

.

Nenhum

Nenhum

Eu gostaria de não ser obrigada a dar sugestões ou fazer comentários.

Os horários deveriam ser mais estudados,pois vários alunos trabalham em um turno e acho que  poderia ter apenas um 
turno de horários,se começasse as duas horas e terminasse as 6 hras.

Nada a comentar

A Desu é otima. O diretor e sua equipe faz um bom trabalho.

Muito bom trabalho desenvolvido

Diminuir o tempo de espera.

...

Finalizar a obra do prédio destinado ao ensino superior, para que as aulas fossem ministradas em salas de aula e os 
laboratórios fossem utilizados para aulas práticas e pesquisas aumentaria o rendimento dos aluno e o nível do curso 

sem sugestao

.

Nenhuma

Uma sugestão que ofereço é a formação de uma equipe para competição de robótica dentro do próprio campus Monte 
Castelo. Depois que for feita essa competição, então poderá se escolher os melhores alunos ou equipes para representar 
a instituição em eventos nacionais e internacionais.

.

Bom

Nenhum

Ajudar a coordenação do curso no melhoramento dos laboratórios e salas de aula.

nada a declarar

Nenhuma

Nada a questionar !

xx

Nada a declarar

Mais curso de férias de cadeiras específicas

Está satisfatório.

regular

SEM COMENTÁRIOS

Continue assim

 Nenhuma sugestão 
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Acredito que deveria melhorar os horarios para quem trabalha durante o dia.

sem comentarios

.

avaliar os horários pensando no alunos que trabalham, colocando o máximo de cadeiras a noite com mínimo possível de 
conflito de horario

sejam mais flexiveis

.........

NENHUMA

Nenhum

Nenhum

.

Disponibilizar um local no campus para os alunos tirarem xerox;

.

.

sem comentarios

.

nada a declarar

nenhum

Pode melhorar!

Sem sugestões ou comentários

Aumento do horário de atendimento.

sem

Nenhuma

 Nada há declarar 

Bom

nao

Melhore a biblioteca.

nao

Sem sugestões 

Sem sugestões

nada a comentar

mas presente com os alunos.

....................

Nao quero dar sugestão

s/c

nenhuma

N

nao

x
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Não

Nenhuma sugestão

Estou ingressando este semestre no IFMA e não me sinto qualificado a fazer esta avaliação.

n/a

Otimizar processos!!

bom

Não

N/A

Nenhuma

nenhuma

Nenhum comentário

  -

não

melhorar atendimnto

.

excelente.

As vezes tem gente que mistura as declarações e históricos de vários cursos e fica difícil achar a declaração desejada.

Colocar pessoas mais preparadas para atendimento ao público. 

nenhuma 

ok

Melhorar os acompanhamentos e tramitações de processos internos, assim como melhorar o atendimento aos alunos 
(pois muitas vezes buscamos ao DESU para esclarecimento e saímos sem respostas)

Excelente

sem comentarios

A Desu está de parabéns pelos serviços prestados.

Nenhuma

nao

otimo

Bom

.

Total de respostas: 230 Deveriam responder: 303 Não respondidos: 73

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo

Respostas

xxx

Otimizar o acervo bibliográfico

.

Nenhuma.

melhorar infraestrutura

Nenhuma
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nada

O IFMA- MONTE CASTELO é um instituto muito requisitado, sendo assim, melhores condições de estudo para os 
estudantes do ensino superior seriam bem vindas, tais como melhores salas...

Terminar a construção do prédio e prestar contas aos alunos.

Separar os cursos técnicos/ensino médio do ensino superior deveria ser uma prioridade maior

Que as férias dos professores e alunos sejam devidamente reprogramadas em casos de atrasos, pois existem situações 
que alguns professores tiram férias no tempo certo e outros não, e geralmente isto ocorre antes do período letivo se 
encerrar, prejudicando assim os cursos de férias e comprometendo significativamente as férias dos alunos.

12345

Nenhum.

não

muito bom!

Sem sujestao

não

Deve-se melhorar o acervo da biblioteca.

(Biblioteca)A disponibilização de novos livros de assuntos específicos da área de Engenharia Elétrica. 

Poderia ser melhor

...

Retirar pre-requisitos para fazer a próxima cadeira, quando há reprovação estipulando um percentual minimo para 
continuar, o aluno cumpriria a cadeira pendente e não se atrasaria.

Melhorar a infraestrutura. 

Eliminação de condições de riscos de acidentes (vergalhões de aço semi-enterrados em estacionamento, caixas de 
instalações em geral com tampas quebradas, salas de aula sem fechadura, arcondiconado sem revisões...)

ÓTIMA

nenhuma

.

Melhorias acústicas nas salas de aula, pois o IFMA passa por constantes reformas e o barulho atrapalha bastante as aulas 
; separar os alunos do médio-técnico dos alunos do superior, pois os mesmos por estarem no mesmo corredor que os 
graduandos, fazem bastante barulho nos intervalos e prejudica bastante a aprendizagem e concentração nas aulas; 
melhoria dos banheiros, jma vez que muitos estão em uma situação precária. 

Sem comentários

/

Nao

N

Terminar o predio anexo

sem sugestões

Melhorar sempre é possível

nenhuma

Continuar assim.

Bom

Sem comentarios.
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As salas localizadas no "Pombal" não favorecem tanto o aprendizado devido ao barulho especialmente no turno vespertino.
Os alunos do curso técnico e várias ocasiões fazem muito barulho, seja por falta de professor, seja por falta de controle dos 
mesmos.

Sem comentários.

Oi

Nao 

Há uma enorme necessidade da separação dos cursos superiores dos cursos técnicos. A biblioteca não consegue atender 
a quantidade de alunos, os livros são poucos e  muitas vezes defasados. A limpeza da instituição deixa a desejar. O 
refeitório é cheio de pombos e muitas vezes ratos. O interior do campus não faz jus a sua fachada.

Parabéns!

Acho que essa reforma já deveria ter acabado. Sem maiores comentários

Não tenho

Reforma em todo campus, pois o predio é antigo e sucateado. Insentivo ao esporte e cultura. Separação do ensino medio 
do superior urgente. Criação de uma biblioteca minimamente respeitável. Maior interação entre alunos e diretores.

...

Nenhuma

não.

Nada a comentar

a

Falta muita coisa, salas só pro superior.

Não tenho.

Nenhum

 provocar o nete público a fazer uma parada de ônibus digna da instituição com estrutura, segurança e respeito ao cidadão.

Investir mais na biblioteca e nos laboratórios, de forma a melhorar a qualidade das aulas práticas.

Para a biblioteca: aumentar o número de exemplares e a diversidade do mesmo.

e

n/a

*

melhorar o estacionamento

Melhoria da infraestrutura.

A higiene dos banheiros pode ser melhorada (seria interessante não faltar papel higiênico, sabão e papel toalha). 

na

nao

não!

nenhuma.

..

Aaa

.

Separar o nível superior do técnico e ensino médio. Muito barulho, principalmente na biblioteca. Acervo mediano. Mais livros 
disponíveis seria melhor. Refeitório e refeições de qualidade duvidosa. 

Sem comentários
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sem sugestões e comentários

Tem buscado melhorar sua estrutura e capacidade de oferecer conhecimento.

Muito bom

bom

.

n

Oooooo

.

Os outros questionários não estão funcionando corretamente. Só foi possível responder a primeira pergunta dos mesmos.

a

PRECISAMOS DE MAIS LIVROS EM NOSSA BIBLIOTECA

nada a comentar

Sem nenhuma 

Nenhuma

a 

 Não.

Não há sugestões

nada a declarar

Maior variedade e quantidade de livros disponíveis na biblioteca na área de engenharia, pois a demanda é muita e os 
exemplares poucos

Sem sugestões.

Sem comentários.

.

O acervo da nossa biblioteca deve ser ampliado urgentemente, pois isso compromete a qualidade dos profissionais que 
são formados aqui

---

N/A

Sem comentários

Sem comentários 

Ter alguém que faça periodicamente um acompanhamento geral de toda a estrutura física, para que se possa fazer uma 
manutenção adequada e preservar fisicamente a Instituição. Tem sala de aula com porta sem trinco.

 Maior apoio ao discentes e docentes criando melhor ambiente pra desenvolvimento da instutuição

xxx

Melhorar as condições da biblioteca com mais livros, criação de salas de estudos reservadas, uma Política voltada para 
organização, nornas e manutenção do silêncio principalmente, porque ninguém consegue estudar lá independentemente 
de dia e horário. 

Por favor, concluam a obra de ampliação do prédio do campus.

Melhoria dos laboratórios.

melhores livros e maior quantidade de exemplare

SEM SUGESTÕES
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xxxxxx

Excelente

nao

Somente somando forças conseguiremos lograr lugares mais altos

nenhuma

-

Está regular.

.

Muito bom 

Nada a declarar

não tenho

Continuar assim.

Seria interessante se existissem cursos relativos a área dos alunos na instituição, para serem realizados em paralelo com 
o desenvolvimento do estudo. Cursos que nos agregassem o currículo, nos aprimorassem e aproximassem ao mercado 
de trabalho.

Aumentar o acervo da Biblioteca.

ss

Ar-condicionados ainda são um grande problema, estão sempre com defeito. 

ok

Neste semestre houveram muitos problemas com os ar-condicionados, e demoraram para consertá-los

Nenhuma

Nenhum 

mais salas de laboratórios

Sem Sugestões e/ou comentários.

Nao

.

Nenhum

Nenhum

Consertar, por favor, a porta da sala 29.

nada

Nada a comentar

Placas de informação, mais claras e objetivas e em pontos estratégicos.

Maior investimento na estrutura do prédio na parte interna

Separar ensino médio do ensino superior.

...

1-Finalizar a obra do prédio destinado ao ensino superior, para que as aulas fossem ministradas em salas de aula e os 
laboratórios fossem utilizados para aulas práticas e pesquisas aumentaria o rendimento dos aluno e o nível do curso
2- Desburocratizar o caminho da sugestão (tanto de discentes quanto docentes) à aquisição de obras para o acervo da 
biblioteca. Obras fundamentais ao bom desenvolvimento dos estudantes no curso (como o Lathi para Sinais e Sistemas, o 
William Staling para Arquitetura de Sistemas Digitais, o Richard Dorf e o Franklin and Powell para Controle Analógico dentre 
outros) e que são utilizadas recorrentemente nas disciplinas como livros base não estão disponíveis, por exemplo.
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melhorar mais um pouco o ambiente

.

Nenhuma

Uma sugestão que ofereço é a formação de uma equipe para competição de robótica dentro do próprio campus Monte 
Castelo. Depois que for feita essa competição, então poderá se escolher os melhores alunos ou equipes para representar 
a instituição em eventos nacionais e internacionais.

.

Bom

Nenhum

Ajudar a coordenação do curso no melhoramento dos laboratórios e salas de aula.

nada a declarar

Nenhuma

Nada a questionar !

xx

Nada a declarar

Nenhum

Precisamos melhorar cada vez mais.

melhorando

SEM COMENTÁRIOS

Concluir o predio do ensino superior

Nenhuma sugestão 

melhorar acervo da biblioteca

sem comentarios

.

avaliar os horários pensando no alunos que trabalham, colocando o máximo de cadeiras a noite com mínimo possível de 
conflito de horario

ok

.........

NENHUMA

Nenhum

Nenhum

Buscar melhorar a infra-estrutura e terminar o prédio nas partes posteriores ao IFMA para melhorar as condicoes de 
aprendizado dos alunos.

Providenciar papel higiênico e sabão liquido para os banheiros; 
Disponibilizar um local no campus para os alunos tirarem xerox;
Acelerar as obras no campus, pois o barulho incomoda a concentração nas aulas.

.

.

sem comentarios

.

nada a declarar
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consertar a porta da sala 29.
equipar melhor os banheiros da instituição.(papel higiênico, sabonete, etc).

Pode melhorar!

Sem sugestões ou comentários

Reforma da estrutura ou mudança da Instituição para outro centro físico mais adequado.

sem

Melhor Instituição de Ensino no Maranhão

 Nada há declarar 

Bom

nao

Melhore a biblioteca.

nao

Sem sugestões 

Sem sugestões

nada a comentar

comodidade física as alunos. 

...................

Nao quero dar sugestão

s/c

deveria oferecer um serviço melhor de internet para o aluno

N

nao

x

Não

Nenhuma sugestão

Estou ingressando este semestre no IFMA e não me sinto qualificado a fazer esta avaliação.

n/a

Oportunizar e investir em seus cursos 

bom 

Não

N/A

Nenhuma

nenhuma

Nenhum comentário

  -

nao

biblioteca funcionar como tal e não como bate-papo
melhorar computadores 

.
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excelente.

Finalizem as obras, muita gente entrou no colégio com as obras em andamento e saiu antes delas terminarem.

Sem comentários 

nenhuma

ok

Melhorar a infra-estrutura acadêmica como: acervo bibliográfico e estacionamentos

Excelente

sem comentarios

O IFMA tem que possuir uma melhor cantina. 

Nenhuma

nao

otimo

Bom

.

Total de respostas: 229 Deveriam responder: 303 Não respondidos: 74
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Aplicação: Avaliação Desu - 2014/2 - Cursos

Agrupado por: Curso EM - Engenharia Mecânica Industrial

Você Considera Que o Coordenador do Curso Tem Presteza e Disponibilidade para Atender os Alunos?

Total de respostas: 124
Deveriam responder: 185
Não respondidos: 61
Média: 3,52

19 Excelente
36 Muito Bom
60 Bom
9 Regular

15,32 %

29,03 %

48,39 %

7,26 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?

Total de respostas: 124
Deveriam responder: 185
Não respondidos: 61
Média: 3,42

18 Excelente
34 Muito Bom
56 Bom
14 Regular
2 Insatisfatório

14,52 %

27,42 %

45,16 %

11,29 %

1,61 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 124
Deveriam responder: 185
Não respondidos: 61
Média: 3,31

12 Excelente
33 Muito Bom
63 Bom
14 Regular
2 Insatisfatório

9,68 %

26,61 %

50,81 %

11,29 %

1,61 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 124
Deveriam responder: 185
Não respondidos: 61
Média: 3,32

13 Excelente
33 Muito Bom
61 Bom
15 Regular
2 Insatisfatório

10,48 %

26,61 %

49,19 %

12,1 %

1,61 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?

Total de respostas: 124
Deveriam responder: 185
Não respondidos: 61
Média: 2,94

9 Excelente
17 Muito Bom
61 Bom
31 Regular
6 Insatisfatório

7,26 %

13,71 %

49,19 %

25 %

4,84 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 124
Deveriam responder: 185
Não respondidos: 61
Média: 2,79

7 Excelente
15 Muito Bom
56 Bom
37 Regular
9 Insatisfatório

5,65 %

12,1 %
45,16 %

29,84 %

7,26 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 124
Deveriam responder: 185
Não respondidos: 61
Média: 2,69

8 Excelente
10 Muito Bom
55 Bom
37 Regular
14 Insatisfatório

6,45 %

8,06 %
44,35 %

29,84 %

11,29 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?

Total de respostas: 124
Deveriam responder: 185
Não respondidos: 61
Média: 2,6

8 Excelente
12 Muito Bom
50 Bom
31 Regular
23 Insatisfatório

6,45 %

9,68 %
40,32 %

25 %

18,55 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

Mais organização do curso. 

A coordenação está evoluindo

Está de Parabéns o coordenador do curso

muito bom

O professor de máquinas térmicas que não apresenta didática para dá aula, não incentiva os alunos pelo contrario, não tem 
critérios para correção de provas, não apresenta novidades no ensino da cadeira como: vídeos, aplicações atuais, 
metodologia de ensino dele é ler um execicio, e pronto e falar que o aluno já sabe do eu ele tá falando " eu acredito que se 
nós soubéssemos não estaríamos na sala de aula". o pior que o professor não é aberto a conversa com os alunos. 
Acredito que a metodologia do professor deve ser mudada pois é uma cadeira importante para o curso e muito interessante 
para ser desperdiçadas por professores "cabeça dura". E quero deixar claro que é a opinião da grande maioria dos alunos 
sem falar que nós alunos quase não entendemos o que o professor fala.....não fala de forma clara

que possa ser mais presente

Tanto o professor Junior na coordenação quanto o professor Waldemir na chefia do departamento realizaram excelente 
trabalho com o intuito de reerguer o curso de Engenharia Mecânica .

Cobrança da presença dos professores

.
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gfg

.

Presta a devida assistência aos alunos.

.

nada a declarar

sem sugestão

Nenhuma.

não

Mais organização.

continuar fazendo um bom trabalho para cada dia melhorar ainda mais o curso .

em ter maior rigor aos professores que não tem compromisso com as disciplinas ministradas por eles. E que 
disponibilizem disciplinas especificas do curso os professores comprometidos realmente com o DMM.

Melhor aproveitamento dos professores para que  ppossam administrar melhor as aulas.

Há professores que dão péssimas aulas, faltam, cobram o que não deram, agem com deboche, dão notas sem critérios 
claros. Peço que a coordenação avalie e puna tais professores, sem coleguismo. 

A coordenação do curso está de parabéns pelo desempenho, e consequentemente pelo retorno do mesmo à lista de 
credenciados do MEC.

Bom!

Está mais presente e acompanhar e transmitir as informações úteis.

nada

Menos horarios conflituosos.

.

Parabenizar ao Professor Junior pela disponibilidade!

Incentivar a publicação de artigos científicos

x

A coordenação tem se mostrado bem empenhada ao curso.

s/comentario

 Aproximar-se mais dos alunos.

Sem comentários.

...

N

A

Nenhum

Está tudo muito bom.

ND

Precisa facilitar a disponibilidade de mais cursos de férias

Sem comentários.

Cccccc

Melhorar
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Sem comentários 

bom

Ofertar mais disciplinas optativas.

Não.

Não há.

Sugestões

I

A coordenação vem desmpenhando um ótimo trabalho.

Sem comentários

Bm.

Incentivar a renovação dos livros da biblioteca

qqqqq

Maior flexibilidade no que diz respeito à cadeira de férias. 

sem sugestões

necessitamos melhorar nossos laboratorios. 

Ok

Maior fiscalização de professores que não comparecem as aulas regularmente.

Motivar os alunos a ter espirito empreendedor pois apenas com conhecimento teórico o profissional não sera completo.

Mais atividade com os alunos e colegiado

Nenhuma

Nada

Acompanhar mais os alunos

Continue o bom trabalho.

Muito bom!

 Divulgação de Cursos e Programa de Estágio.

Melhorias

Departamento dispões de poucas e pequenas salas de aula, acredito que deveria ser organizado a disposição das salas d 
aula e laboratórios do DMM

Nenhum

sem comentarios

Nenhuma

-

A

-

.

Nenhum

Bom

Quanto a coordenação esta tudo bem

.
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NDA

ok

...

Mais semanas como a semana que teve de engenharia mecânica 

Trabalhar mais próximo aos alunos

Coordenação muito boa! 

Melhoramos muito, precisamos apenas fazer alguns reparos.

Faz um bom trabalho

Ter mais atenção com os problemas acadêmicos gerados no próprio DMM, de maneira que se chegue em um senso 
comum sem retirar a autoridade dos professores e nem prejudicar os alunos.

.

melhoria na coodenação do curso

*

Tudo ok

bom

Agilidade

.

nenhuma

Reuniões periódicas com os alunos

.

a

sem sugestões

Atende as expectativas

ok

Ótima coordenação

sem comentarios

criar uma monitoria para monografias e apoio ao desenvolvimento de trabalhos cientificos - seminarios anuais.

nada a comentar

Elaboração de projetos que atendam as necessidades da comunidade.

precisa ser mais ágil na solicitação dos alunos pois alguns assuntos demoram ser resolvidos.

Continue trabalhando com compromisso

..

Nenhum

Sem sugestões patentes, apenas torcer para que o trabalho continue sendo em feito, mesmo contra todos os empecilhos 
do dia a dia.

Disponibilizar uma tabela com os nomes e telefones de cada professor, bem como os horários em que se encontram com 
mais frequência na instituição.

nao

Sugiro instalação de laboratório de informática com computadores para os alunos do curso de engenharia mecânica.
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Nenhuma

sem comentário

x

,

Sem sugestões

Total de respostas: 124 Deveriam responder: 185 Não respondidos: 61

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

Maior quantidade de equipamentos.

Meu curso está evoluindo 

voltamos para a série A, agora é só lutar pra melhorar o conceito

melhorar ainda mais o laboratório

........

precisa de mais investimento do reitor para se ter um melhor curso

xx

Visitas técnicas

.

hgjj

.

O curso de Mecânica está com excelentes laboratórios e maquinários. Deve-se realizar manutenção em toda a estrutura 
para que todos possam usar por mais tempo.

.

nada a declarar

 sem sugestão

Nenhuma.

não

Que seja dada a devida e merecida importância.

continuar fazendo um bom trabalho para cada dia melhorar ainda mais o curso .

que desenvolva cada vez mais para que podemos sair do institutos profissionais respeitados no mercado 

Uma reavaliação das ementas. Reajustes no horários 

sem sugestão.

É um curso ótimo e atende às necessidades dos alunos, deixando-nos aptos ao mercado de trabalho.

É necessário investigar professores que não dão aula, apenas colocam as notas dos alunos pois tem outras atividades 
extra IFMA. eles lecionaram disciplinas como mecanismo, máquinas térmicas e hidráulicas, elementos de m. e tratamentos 
térmicos, três ou quatro professores que prejudicaram,muito, o curso.

Curso bom, mais precisa de mais comprometimento por partes dos gestores aos alunos. 

nada

Mais aulas praticas. 

.

ok
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Incentivar a produção industrial dentro IFMA

x

Algumas mudanças para melhoria do curso aconteceram, mas é notória a necessidade de mais mudanças.

s/comentario

 Aumentar as aulas praticas.

Sem comentários.

Ausência de imparcialidade referente aplicação de provas e respectivas correções em relação a Termodinâmica, professor 
Alvino! 

N

a

Nenhum

O curso está muito bom, conceito 3.

nd

Precisa preparar os estudantes para o mercado de trabalho, principalmente como se apresentar para as empresas. Isso 
pode ser um diferencial, faculdade privadas já fazem isso e seus alunos tem notória vantagem.

Sem comentários.

Ccccccc

Melhorar

Sem comentários 

Falta espaço para novos laboratorios

Melhorar infraestrutura.

Não.

Muito bom.

Sugestões

I

É excelente porém precisa melhorar seus laboratórios.

No coments

Melhorar ainda mais a estrutura.

Incentivar a renovação dos livros da biblioteca

qqqqqqqqqqq

Melhoria na infra-estrutura das salas e laboratórios. 

sem sugestões

Necesitamos de uma biblioteca ou um acervo voltado ao curso de eng. Mecanica que possa oferecer a qualidade e  a 
quantidade de livros necessarios para o aprendizado de cada disciplina.

Ok

mais recursos de avaliação.

Melhorar a infraestrutura do departamento

Melhoria no maquinário 

Nenhuma
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Nada

As salas do departamento deveriam ser melhores, não divididas por compensado. Também acho que necessitamos de um 
laboratório de informática.

Continue o bom trabalho.

Muito bom!

 Seminários e Palestras referente ao Curso.

Melhorias

Poderia ser ofertado mais disciplinas na área de motores, como uma disciplina equivalente à de auto-veículo que é ofertada 
na Universidade Estadual do Maranhão.

Nenhum

sem comentarios

Nenhuma

-

A

-

.

Nenhum

Bom

precisa melhorar a infraestrutura do curso ainda estar muito a desejar.

.

NDA

ok

...

Melhorar as aulas ministradas 

Melhorar a carga horária

Curso ótimo, porém sofri com problemas familiares e devido precisar trabalhar ainda não conclui.

Ampliar as cadeiras de férias

Carece de uma boa estrutural laboratorial

Nenhum comentário

.

melhoria no departamento 

*

No momento sem comentarios

bom

Maior oferta de disciplinas para o curso de férias

.

deveria ter disciplinas não presenciais

Melhor direcionamento para a prática

.
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a

sem sugestões

Atende as expectativas

ok

Ótimo curso

sem comentarios

Visitas técnicas anuais a grandes empresas.

nada a comentar

Sem sugestões ou comentários

nenhuma.

Continuarmos empenhado em obter o exito

..

Nenhum

Parabenizar o curso pelo conceito obtido no enade.

Prática! Prática! Prática! Desde o primeiro período!!

nao

Sugiro revisão da matriz curricular.

Nenhuma

sem comentário

x

.

Sem sugestões

Total de respostas: 124 Deveriam responder: 185 Não respondidos: 61

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu

Respostas

Mais disponibilidade em atendimento.

Ótimo atendimento 

10, Cláudio Leão é Show

bom

.........

que se possa cobrar dos professores faltosos  e  de todos aqueles que fingem da aula

xx

Melhoria na metodologia de ensino dos professores

.

hghj

.

Se o atendimento ocorresse tambem no horário matutino ajudaria a diminuir a quantidade de alunos na tarde e noite.

.

nada a declarar
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sem sugestão

nenhuma.

não

Mais interesse ao curso de mecânica.

continuar fazendo um bom trabalho para cada dia melhorar ainda mais o curso .

sem sugestao

Ok

Há professores que dão péssimas aulas, faltam, cobram o que não deram, agem com deboche. Peço que a Diretoria avalie 
e puna tais professores. 

Presta um ótimo serviço aos discentes, e com certeza aos docentes também.

Bom!

Bom!!!

nada

Mais labotatorios. 

.

Parabenizar ao professor Claudio Leão e à DESU pela disponibilidade!

Redução da carga horária de disciplinas não-específicas das áreas

x

Seria melhor se tivesse uma DESU individual para cada curso, acho que é sobrecarregado uma única diretoria para todos 
os cursos.

s/comentario

 Ter mais agilidade nos atendimentos.

Sem comentários.

...

N

a

Nenhum

A desu esta fazendo um bom trabalho.

nd

Estão fazendo um bom trabalho

Sem comentários.

Ccccccc

Melhorar

Sem comentários 

.

Nada

Não.

Ótimo atendimento, um bom exemplo para todos os outros setores do campus.

Sugestões
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I

Tem desempenhado seu papel de forma muito boa.

No coments

Bom.

Deve dar mais enfase na verificação de todos os cursos do ifma

aaaaaaaaaaaaa

Diminuição do prazo de entrega das declarações e históricos quando solicitados. 

sem sugestões

...

Ok

nenhum.

Melhorar a grade curricular, possibilitando que se tenha menos pré-requisitos nas disciplinas o que oferecera aos alunos 
um desenvolvimento mais acelerado e continuo. Além de desbloquear o sistema acadêmico para que sejam cursadas 
matérias não ofertadas na matriz curricular dos cursos de engenharias

..

Nenhuma

Nada

Está tudo bom

Continue o bom trabalho.

Mais investimentos!

 Flexibilização de Procedimento.

Melhorias

Até então a DESU sempre atendeu de forma eficiente às duvidas, e necessidades dos alunos de graduação.

Nao

sem comentarios

Nenhuma

-

A

-

.

Nenhum

Bom

O atendimento esta bom

.

NDA

ok

...

Olhar mais para o departamento de mecânica 

Trabalhar mais próximo aos alunos
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Coordenação boa, porém sofri com problemas familiares e devido precisar trabalhar ainda não conclui o curso.

Muito bom, ótimo atendimento.

O DESU faz um bom trabalho.

Nenhum comentário

.

não tenho nada a falar da diretoria de ensino

*

ok

bom

Rapidez

.

nenhuma

Aumentar a quantidade de livros na biblioteca

.

a

sem sugestões

Bom

ok

Claudio leão nota mil

sem comentarios

Nada a declarar

nada a comentar

Disponibilizar mais disciplinas no período noturno e garantir o revezamento dos horários das disciplinas entre os 
semestres.

o desu correspondeu a todas minhas  expectativas.

Continuar com o bom trabalho de suporte ao aluno

..

Nenhum

Sempre dispostos a ajuda, em sua maioria.

Funcionar na sexta-feira também. É um grande problema o atendimento ser apenas até quinta.

nao

Sugiro criação de comissões mistas formadas por alunos e professores, uma para cada curso superior, afim de melhorar a 
interface entre DESU e alunos para suprir as necessidades de cada curso.

Nenhuma

sem comentário

x

;

Sem sugestões

Total de respostas: 124 Deveriam responder: 185 Não respondidos: 61
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Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo

Respostas

Melhorar instalações em geral.

O campus está evoluindo 

Precisa melhorar a estrutura e a Administração

Os alunos poderiam levar mais de dois livros emprestados da biblioteca

............

possa melhorar o compromisso de alguns funcionarios

xx

Melhor interação empresa-escola no estágio do aluno

.

hhjk

.

Vem melhorando cada vez mais na sua estrutura, afim de dispor mais qualidade no ensino pra os acadêmicos.

.

nada a declarar

 sem sugestão

nenhuma.

não

Mais transparência com os alunos.

continuar trabalhando para oferecer cursos de qualidade e que formam excelentes profissionais .

sem sugestao

As turmas de engenharia poderiam ficar em um só turno ao invés de dois.

sem sugestão.

Cada ano que se passa, vem melhorando em alguns pontos, mas deve continuar na busca pela excelência sempre.

Regular!

Melhorias na salas de aula e um melhor acervo na biblioteca.

nada

Melhorar infraestrutura.

.

As salas do DMM tem uma acústica muito ruim, o que por vezes atrapalha o andamento da aula

Reabilitação das estruturas físicas dos departamentos

Mais educação e presteza dos vigias de estacionamento, pois pessoas que são amigos deles estacionam e trafegam do 
jeito que quiser, podendo causar acidentes.

É evidente a necessidade de um prédio único e exclusivo ao ensino superior do instituto.

s/comentario

 Melhorar a cantina.

Sem comentários.

...
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N

a

Nenhum

Esta tudo ótimo

nd

Precisa melhorar os laboratórios, a estrutura da faculdade está péssima.

Sem comentários.

Ccccccc

Melhorar

Sem comentários 

Melhorar a administração

Nada

Não

Definir regras para o uso da biblioteca, sobre tudo, quanto ao silêncio. Os alunos do nível médio fazem muito barulho e 
usam aquele espaço para outros fins. 

Sugestões

I

Acredito que deva olhar mais para o curso de engenharia mecânica, disponibilizar mais recursos para melhoria dos 
laboratórios existentes e construção de novos laboratórios que são extremamente importantes, como o de corrosão por 
exemplo.

No coments

Precisar melhorar...

Renove urgemente a biblioteca do ifma voltado para o curso de engenharia mecanica com dos outros cursos

Reduzir o intenso BARULHO da biblioteca
TERMINEM a construção do novo predio
Melhore a HIGIENIZAÇÃO dos banheiros reformando-os e eliminem os pombos do refeitorio

aaaaaaaaaaaaa

Investimento na biblioteca do instituto e separação da biblioteca do ensino superior da biblioteca do ensino médio. 

sem sugestões

...

Ok

nenhum.

Tentar manter o ambiente limpo e concluir as obras de infraestrutura o mais rápido "impossível", pois tornou-se um câncer 
essa falta de compromisso com o dinheiro publico. 

..

Nenhuma

Nada

Melhorar a estrutura física como um todo.

Continue o bom trabalho.

Melhorias no curso em laboratórios!

03/05/2018 16:27 Página: 47 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

 Melhoria das Instalações, Salas, Laboratório e Oficina. 

Melhorias

Deveria se importar mais com os cursos de graduação, principalmente com as engenharias, poderia se importar mais com 
a qualidade do profissional que desejam enviar para o mercado de trabalho.

Negativo

sem comentarios

Nenhuma

-

A

-

.

Nenhum

Bom

O campus precisa  melhorar muito sua infraestrutura e acervo da biblioteca?

.

NDA

ok

...

Estruturar mais

Utilizar

Ótima Instituição.

Precisa melhorar na infra estrutura

Ainda necessita de uma melhor estrutura para os cursos superiores

Nenhum comentário

.

melhoria na ampliação da estrutura do predio 

*

ok

bom

Nenhum

.

deveria ter uma melhor internet aberta para os alunos

Organizar as salas de aula

.

a

sem sujestões

Bom

ok

Infra melhorar
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sem comentarios

Melhorar acervo da biblioteca.

nada a comentar

Sem sugestões ou comentários

nada a declarar.

N/A

..

Nenhum

Sem comentários.

Melhorar absolutamente TUDO.

nao

Necessária melhoria de estrutura física, principalmente salas de aula, laboratórios e biblioteca.

Nehuma

sem comentário

Melhorar os laboratórios!

Tudo dessa vida se leva.

Sem sugestões

Total de respostas: 124 Deveriam responder: 185 Não respondidos: 61
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Aplicação: Avaliação Desu - 2014/2 - Cursos

Agrupado por: Curso MT - Licenciatura em Matemática

Você Considera Que o Coordenador do Curso Tem Presteza e Disponibilidade para Atender os Alunos?

Total de respostas: 89
Deveriam responder: 119
Não respondidos: 30
Média: 3,73

31 Excelente
20 Muito Bom
25 Bom
9 Regular
4 Insatisfatório

34,83 %

22,47 %

28,09 %

10,11 %

4,49 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?

Total de respostas: 89
Deveriam responder: 119
Não respondidos: 30
Média: 3,55

24 Excelente
19 Muito Bom
33 Bom
8 Regular
5 Insatisfatório

26,97 %21,35 %

37,08 %

8,99 %

5,62 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 89
Deveriam responder: 119
Não respondidos: 30
Média: 3,69

28 Excelente
18 Muito Bom
32 Bom
9 Regular
2 Insatisfatório

31,46 %

20,22 %

35,96 %

10,11 %

2,25 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 89
Deveriam responder: 119
Não respondidos: 30
Média: 3,69

25 Excelente
22 Muito Bom
32 Bom
9 Regular
1 Insatisfatório

28,09 %

24,72 %

35,96 %

10,11 %

1,12 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?

Total de respostas: 89
Deveriam responder: 119
Não respondidos: 30
Média: 3,1

12 Excelente
18 Muito Bom
32 Bom
21 Regular
6 Insatisfatório

13,48 %

20,22 %

35,96 %

23,6 %

6,74 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 89
Deveriam responder: 119
Não respondidos: 30
Média: 3,15

13 Excelente
19 Muito Bom
32 Bom
18 Regular
7 Insatisfatório

14,61 %

21,35 %

35,96 %

20,22 %

7,87 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 89
Deveriam responder: 119
Não respondidos: 30
Média: 2,93

16 Excelente
12 Muito Bom
26 Bom
20 Regular
15 Insatisfatório 17,98 %

13,48 %

29,21 %

22,47 %

16,85 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?

Total de respostas: 89
Deveriam responder: 119
Não respondidos: 30
Média: 3

17 Excelente
9 Muito Bom
30 Bom
23 Regular
10 Insatisfatório 19,1 %

10,11 %

33,71 %

25,84 %

11,24 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

nenhuma

Sem Sugestões

não tive contato com a coordenação ano passado.

sem buscar mas e mas manter um bom relacionamento com os educandos. 

escutar o que o aluno precisa e tentar resolver da melhor forma possível para ambas as partes, ou seja, deixar o aluno 
participar mais do processo educacional

sem

Bom atendimento

Tudo otimo

?

..

não

Manter o excelente trabalho

F
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Que a coordenação estimule mais os alunos do curso de licenciatura em matematica a participarem de programas extras.

Nenhuma

O coordenador se mostrou prestativo

pouco preparo e disponibilidade para atender os alunos

Escutar as opiniões dos discentes

Não

cem Sugestões

D

Sem comentários

NADA 

sem comentários

sem sugestões

excelente

sim tudo ok sem comentários.

professora deve manter a sua forma de ministrar aula

excelente trabalho

nada a comentar

Bom

Disponibilizar professores para cadeira de ferias.

Nenhuma

...

a

Tem boa participação

mais disponibilidade para com os alunos.

Mais Atençao colando seus horarios para O ATENDIMENTO AOS ALUNOS.

que continuem com o trabalho que esta sendo desenvolvido.

Bom

Ofertar mais disciplinas dentro do possível para os alunos atrasados no curso.  Alunos que ficaram reprovados em 
períodos anteriores

Regular

otimo acompanhamento e sempre está disponível aos alunos

melhorar os horários das disciplinas.

Sem comentário

Nenhuma, porém acho que estar ótimo.

Até agora está bom

Funcionamento efetivo da monitoria.

Nada a declarar.

Que a coordenação do curso participasse mais com os alunos principalmente aqueles que estão perto de concluir, 

Bom
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melhorar o que  tem que ser melhorado 

atuar mais no apoio ao aluno

reunioes com os alunos

 Melhorar o atendimento,pois algumas vezes não vi nenhum interesse nas questões relativas de meu interesse.

Desempenha bem seu papel

Muito burocrático. Preso às convenções. 

Sem sugestões

sem comentários

NENHUMA

Coordenação boa 

.

nenhuma

muito bom

Nada a comentar.

Mais comunicação de eventos da área.

Nada

Nenhuma

nao

Muito bom

sem sugestao

****

muito bom a coordenaçao

Péssimo.

a

sem comentarios

Melhorar o atendimento e também o tratamento para com os alunos

Atentem para o numero de evasao de alunos

nenhuma

nenhum

ESTA TUDO OTIMO!!

Nenhum.

O trabalho foi realizado de maneira clara e objetiva.

nenhuma

na

sem

N

sem sugestões.

melhorar a cada dia
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Total de respostas: 89 Deveriam responder: 119 Não respondidos: 30

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

nenhuma

Sem Sugestões

o curso de matemática poderia ter disponibilidade de ensino a noite.

rever alguns programas das disciplinas

ter entradas duas vezes por ano para aumentar a oferta de disciplinas durante o curso

sem

Muito bom Curso

Curso voltar a ser Noturno

?

..

não

Um espaço exclusivo além da biblioteca para estudo.

F

Oferece uma boa grade curricular,mais precisa melhorar a carga horaria

Nenhuma

O curso precisa ter disciplinas de férias para suas disciplinas especificas

pouca disponibilizada de disciplinas 

Criar duas turmas por ano

Não

cem Sugestões

D

Sem comentários

NADA 

sem comentários

sem sugestões

bom

o curso só esperar as salas serem entregue para ministrarem as aulas.

professora deve manter a sua forma de ministrar aula

bom curso

nada a comentar

Bom

Mais atividades extra sala

Nenhuma

...

b

Tem uma grade bastante equilibrada
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melhores salas e mais recursos para o aprendizado dos alunos.

melhorar o contato com os alunos.

que abram para a licenciatura estágios, como para os outros cursos superiores.

Bom

Mais atenção as disciplinas pedagógicas pois são importantes na carreira do docente. 

Regular

necessita de ampliação na area de pesquisas alem de algo que torne o curso mais agradável, incentivos e etc

verificar o horário das disciplinas

Sem comentário

Eu, gostaria muito de  ser beneficiada, com cursos técnicas, porém as oportunidades são poucas.

Bom para o aprendizado

Salas com melhores condições.

Nada a declarar.

que houvesse mais palestras e mine cursos de ensino a matemática fundamental, 

Muito Bom

curso  muto bom 

inovações são sempre bem vindas

Mais projetos

disponibilidades de horários a tarde para o curso de Matemática.

Colocar turma a noite

Gostei muito do Curso. Ajudou-me a crescer enquanto ser humano.

Sem sugestões

sem comentários

NENHUMA

Um curso bom 

..

nenhuma

muito bom

Nada a comentar.

Mais disciplinas que envolvem softwares de matemática.

nada

Nenhuma

nao

Otimo

sem sugestao

*****

cadeiras disponiveis o ano todo, nao somente por semestre

Rever as carga-horárias e os professores.
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a

sem comentarios

Alguns não tem a noção que são educadores e por incrível que pareça acham que o professor bom é aquele que mais 
reprova. Coagindo de certa forma os educandos.

Mais extensao no ensino

nenhuma

   nenhum

ESTA TUDO OTIMO

Nenhum.

Gostaria que houvesse uma diminuição na quantidade de conteúdo, pois pouco tempo para as aulas resulta em     

ótimo

na

sem

N

sem sugestões.

melhorar a cada dia

Total de respostas: 89 Deveriam responder: 119 Não respondidos: 30

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu

Respostas

nenhuma

Sem Sugestões

sem comentários

criação de uma ouvidoria para os alunos expressarem suas ideias e opiniões.

se possível fazer atendimento externo pela manhã

sem

Bom Atendimento

Tudo otimo

?

...

não

Bom trabalho.

F

Nada a comentar

Nenhuma

Seria muito útil se a DESU funcionasse no turno matutino

falta de informação para os alunos do curso

Atender mais rápido os alunos

Não

cem Sugestões
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D

Sem comentários

NADA 

sem comentários

sem sugestões

excelente

ok.tudo ok,excelente trabalho.

professora deve manter a sua forma de ministrar aula

ótimo trabalho

maior disponibilidade de disciplinas e vagas no curso de férias 

Bom

Mais atenção com as prioridades dos alunos

Nenhuma

...

c

tem boa participação

um espaço para os alunos do ensino superior já seria um bom começo sem todo o barulho do ensino médio.

Precisa dar informaçoes com mais agilidades

até o momento nao tenho que reclamar, execentes profissionais

Bom

Continue com a prestação de serviço e atenção que é sempre dada aos aluno que procuram atendimentoe informações no 
departamento. 

Regular

boa gestão, mantém os alunos informados

verificar disponibilidade de salas

Vocês estão realizando um excelente trabalho...

Para mim, estar ótimo do jeito que estar!

BOA

Pedidos on-line de declaração e histórico escolar, por meio do próprio Sistema Acadêmico.

Nada a declarar.

que desse continuidade ao curso superior, tendo especialização em ensino da matematica e mestrado

Muito Bom

melhorar   o que tem que ser melhorado 

melhorar o sistema de informações

Mais eventos no campus

 Não repassam informações, somente com o Cláudio.

Bom

Todas às vezes que precisei de ajuda fui prontamente atendida. Graças a Diretoria pude concluir meu curso.

Um atendimento muito bom.
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sem comentários

NENHUMA

Uma diretoria boa

..

nenhuma

muito bom

Nada a comentar.

Mais presença nas salas e mais comunicação

nada 

Nenhuma

nao

precisa melhorar o atendimento

sem sugestao

****

otimo atendimento

Nenhum.

a

sem comentarios

Atender melhor os alunos, retribuindo pelo menos os boa tardes e os boa noites dados.

pessoal estao de parabens

nenhuma

   nenhum

ESTA TUDO OTIMO

Nenhum.

Gostaria que pensassem na possibilidade de transferir o curso para noite.

articulada

na

Melhorar atendimento

N

sem sugestões.

melhorar a cada dia

Total de respostas: 89 Deveriam responder: 119 Não respondidos: 30

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo

Respostas

nenhuma

Sem Sugestões

O campus precisa melhorar  sua estrutura física, não só externamente, mas principalmente internamente. Melhorar a 
qualidade da água dos bebedouros, colocar em pratica o funcionamento da odontologia.

mais salas para o funcionamento do curso.
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melhorar o acervo da biblioteca com livros novos, principalmente do ensino superior

sem

Boa Estrutura

Tudo otimo

?

...

não

Muito bem organizado apesar de todas as nossas dificuldades.

F

Melhorar um pouco mais a infra estrutura e o acesso a deficientes

Nenhuma

A instituição precisa de mais salas de aula

pouca estrutura para o curso

melhorar o acervo da biblioteca. Criar uma area de estudo exclusiva para o ensino superior

Não

cem Sugestões

BOM

Sem comentários

NADA

sem comentários

sem sugestões

bom

falta de espaço na biblioteca com aumentos dos cursos, mas uma seria bom.

professora deve manter a sua forma de ministrar aula

ótima intituição

nada a declarar

Bom

Agilizar as obras no prédios do ensino superior.

Nenhuma

...

d

Bom ambiente.

mais opções de cursos.

Melhorar o refeitorio,e os cardapios.

outro.

Bom

Melhorias nas salas de aula e mais ofertas de recursos didáticos para professo. 

Regular
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criar turmas no segundo semestre

verificar acervo da biblioteca

Sem comentário

Bom, sem sujestão.

melhorando a infraestrutura para melhor servir

Melhores instalações.

Nada a declarar.

Para o Campus Ifma Monte Castelo, que terminasse as obras da construçao do Ifma, 

Excelente

liberar  o almoço e a janta 

estrutura física está boa,mas precisar melhorar mais.

Organização

 Disponibilizar salas de aulas descentes .

Nenhuma

O Ensino Superior ainda tem ar de colégio secundarista.

Melhorar com relação aos livros da biblioteca, pois a mesma não atende a demanda de alunos.

sem comentários

NENHUMA

Um Campus bom

.

Pelo amor de Deus, como pode uma pessoal que não pôde fazer uma disciplina ter que esperar um ano pra fazê-la. 

muito bom

Nada a comentar.

Melhorar cervo da biblioteca.

nada

Nenhuma

nao

Muito bom

sem sugestao

*****

trocar o piso das salas do pombal

Professores displicentes.

a

sem comentarios

xxxxxx

Otimo campus

nenhuma

nenhum
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ESTA TUDO OTIMO

Nenhum.

Integrar no IFMA foi a oportunidade de desenvolver e moldar minha capacidade.

ótimo

na

Necessidade de um espaço adequado, o que inclui biblioteca, laboratórios e salas de aulas, para o ensino superior.

N

sem sugestões.

melhorar a cada dia

Total de respostas: 89 Deveriam responder: 119 Não respondidos: 30
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Aplicação: Avaliação Desu - 2014/2 - Cursos

Agrupado por: Curso LB - Licenciatura em Biologia

Você Considera Que o Coordenador do Curso Tem Presteza e Disponibilidade para Atender os Alunos?

Total de respostas: 119
Deveriam responder: 168
Não respondidos: 49
Média: 3,43

17 Excelente
35 Muito Bom
53 Bom
10 Regular
4 Insatisfatório

14,29 %

29,41 %

44,54 %

8,4 %

3,36 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?

Total de respostas: 119
Deveriam responder: 168
Não respondidos: 49
Média: 3,13

13 Excelente
26 Muito Bom
50 Bom
24 Regular
6 Insatisfatório

10,92 %

21,85 %

42,02 %

20,17 %

5,04 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 119
Deveriam responder: 168
Não respondidos: 49
Média: 3,4

18 Excelente
33 Muito Bom
51 Bom
13 Regular
4 Insatisfatório

15,13 %

27,73 %

42,86 %

10,92 %

3,36 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 119
Deveriam responder: 168
Não respondidos: 49
Média: 3,44

21 Excelente
33 Muito Bom
46 Bom
15 Regular
4 Insatisfatório 17,65 %

27,73 %

38,66 %

12,61 %

3,36 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?

Total de respostas: 119
Deveriam responder: 168
Não respondidos: 49
Média: 2,84

7 Excelente
20 Muito Bom
51 Bom
29 Regular
12 Insatisfatório

5,88 %

16,81 %

42,86 %

24,37 %

10,08 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 119
Deveriam responder: 168
Não respondidos: 49
Média: 2,92

7 Excelente
19 Muito Bom
61 Bom
21 Regular
11 Insatisfatório

5,88 %

15,97 %

51,26 %

17,65 %

9,24 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 119
Deveriam responder: 168
Não respondidos: 49
Média: 2,58

5 Excelente
17 Muito Bom
46 Bom
25 Regular
26 Insatisfatório

4,2 %

14,29 %38,66 %

21,01 %

21,85 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?

Total de respostas: 119
Deveriam responder: 168
Não respondidos: 49
Média: 2,39

6 Excelente
7 Muito Bom
43 Bom
34 Regular
29 Insatisfatório

5,04 %

5,88 %

36,13 %

28,57 % 24,37 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

...

......

Precisa melhorar

Ajudar os alunos nos seus anseios 

nenhuma

-

Buscar mais professores para o curso

Não

Sem mais para o momento.

Gostaria que a Coordenação do Curso estivesse mais presente em determinados horários do dia. Por exemplo, no período 
da manhã, que tenho disponibilidade de ir resolver algum assunto sobre o curso ou obter informações, sempre encontro a 
sala fechada.

Melhor disponibilizar informações ao discentes, tanto por email quanto em murais no próprio departamento. Observo que o 
engajamento de alunos em projetos de pesquisa e atividades extracurriculares é muito restrita a alguns grupos de alunos.

bom
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Ótimo

Mais interação e envolvimento com os alunos.

Ta bom.

nada a declarar

Mais agilidade.

Regular

Tomar medidas mais energéticas quando o aluno reclamarem de um professor procurando sempre analisar o problema é 
resolve-lo o mais breve possível 

Sem comentários

Bom

A coordenação poderia estar bem mais comprometida na busca por melhorias para o curso, quanto a estrutura e matriz 
curricular, com aumento da carga horária específica.

nenhum.

Oi

Deve haver uma maior aproximação com os alunos.

Aumentar a oferta de disciplinas de férias, principalmente daquelas que apresentam um alto índice de reprovação.

acompanhar as disciplinas que sao ofertadas por outros departamentos, principalmente o de Humanas.

Reformulação da grade para adicionar disciplinas específicas e rever a grande quantidade de disciplinas pedagógicas com 
conteúdo repetido (já que são generalizadas para todas as licenciaturas do Instituto, o que não é muito aproveitável em 
relação ao nosso curso).

Coordenação do curso se apresentar bom

Colocar avisos na porta do departamento nos dias que não houver funcionamento e se possível avisar os alunos.

Disponibilizar mais informação aos alunos

melhoria da estrutura  do curso

.

.

devem se empenhar mais 

Sem sugestões

Sem comentários.

Precisa de professores

fazer um maior acompanhamento do curso .

bom

ss

Que a coordenação fosse mais disponível, que houvesse laboratório e materiais para uso do mesmo. 
Que coordenação/orientação fosse mais próxima dos alunos. Recebo vários emails da DESU. Assim gostaria de 
informativos da coordenação de BIOLOGIA.

Que seja mais prestativa, as vezes a coordenadora nos expõe ao cobtragimento.

.

Necessitamos de aulas práticas!

Nos últimos tempos não tenho tido contato com com a coordenação do curso.

.
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Desde quando a coordenação do curso foi assumida pela professora Naisa penso que esta melhorou qualitativamente de 
forma notória.

Nenhum.

melhoria na interação com os alunos

Aquisição de mais exemplares relacionados a Licenciatura em Biologia e espaços adequados e silenciosos para leitura.

Olá boa noite!

Eles deveriam trabalhar mais a afetividade na educação.

mais atenção nas disponibilidades de disciplinas especificas do curso

Muito bom

nada

Nada a declarar

Mais cursos extra curriculares

Nenhuma.

Nenhum

xxxxxxxxxx

Sem sugestões

Não tenho sugestões

A coordenação do curso se dedicada a atender as necessidades dos alunos.

ótimo

Um melhor acompanhamento quanto a falta de professores.

Deveriam se empenhar mais em resolver o problemas do curso 

nada declarar 

nd

.

não

Precisamos de mais professores, pois temos professores com um acúmulo muito grande de disciplinas, isto está 
interferindo na qualidade do curso, da disciplina e no desempenho de alguns professores da biologia.

Estão de Parabéns

nenhuma sugestao

Nenhum.

Precisamos de mais oportunidades para ingressar na pesquisa científica e investir mais em nosso laboratório, também 
sentimos necessidade de poder participar de programas de iniciação á docência, não entendo porque ficamos de fora ano 
passado se nosso curso é de licenciatura.

Coordenação excelente, atendendo as expectativas dos alunos.

Bom

ótima.

Gosto muito de vcs!

É necessário uma melhor organização das disciplinas. E melhor com os alunos sobre assuntos é projetos do curso.

Mais presença e contato com os alunos

Visitar as turmas com informacoes para que os alunos fiquem a par do que esta acontecendo
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NÃO COLOQUEM CURSOS QUE NÃO SERÃO OFERTADOS.

x

Nao tenho

Sem comentários

...

precisa melhorar um pouco mais na disponibilidade em aulas de campo, fora da sala e laboratório.

FISCALIZAR A FREQUENCIA DOS PROFESSORES.

sem sugestão

NADA A ACRESCENTAR

nao sei o que dizer

Seria interessante ser mais presente, mais acessível aos alunos

nenhuma sugestão.  

Sem comentários 

nada a comentar

.

não

nenhuma

Sem sugestões no momento

hrhgretg

nada a declarar

uma avaliação cuidadosa

Nada

Bom,mais espero que cada dia seja atendido   de forma coerente e satisfatoria.

É uma coordenação que esta sempre a ajudar os acadêmicos.

continuar melhorando

Mais acompanhamento...

Mais professores

BOM

Nenhuma declaração a fazer visto que reclamar não adianta.

Ser mais flexível quanto ao horário de entrada , pois muitos alunos trabalham o dia todo e devido a isto a aacabam se 
atrasando para o primeiro horário. Isto gera prejuízo para os alunos  em relação às faltas.

o nivel superior, sente necessidade urgente de mudança de prédio.
o prédio atual utilizado pelo superior esta em pessimas condições.

Nenhuma sugestão.

.

nenhuma.

Nenhum

sem sugestões

 a coordenação e  boa 
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Total de respostas: 119 Deveriam responder: 168 Não respondidos: 49

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

...

...

Precisa melhorar

Fazer avaliações de desempenho dos professores pois tem professor ministrando aula sem ter a mínima condição de 
ministra-las, pois não tem domínio de conteúdo. Ex: Tatia com Sistemática de Criptogamas

o curso deve ofertar mais disciplinas de férias

-

Melhorar a grade curricular e a carga horaria

Não

Sem mais para o momento.

Gostaria que o curso realizasse mais aulas em laboratórios, pois para nós discentes, isto é imprescindível. Nós como 
futuros professores precisamos estar ambientados em laboratórios também, para ministramos aulas aos nossos futuros 
alunos.

Acho necessário uma maior variabilidade de professores no quadro do curso, pois são poucos professores responsáveis 
por muitas disciplinas que os deixam mais superficiais. A credito que cada profissional deveria ministrar disciplinas 
específicas. Obs: Em outras instituições existe um professor diferente para cada disciplina.

bom

Ótimo

Mais aulas práticas e melhores recursos para o laboratório.

Algumas disciplinas a carga horaria e muito grande. 

nada a declarar

Aumentar a carga horaria de disciplinas obrigatórias.

Bom

Organizar se a medida do possível e rrealizar mais eventos que possa de mostra o conhecimento dos alunos

Sempre é possível melhorar.portanto mudanças sempre serão necessárias.

Bom

O curso poderia ser diurno, para aumentar a carga horária de disciplinas específicas que são insuficientes.

nenhum.

Oi

O curso é bom, mas falta mais incentivo do corpo docente em relação aos seu discentes.

Divulgar as pesquisas realizadas pelos professores.

a disciplina de estagio I, II e III, deveria ser ministrada pelo departamento de BIOLOGIA; alguém que realmente tenha 
conhecimento suficiente para nos ensinar e nos corrigir.

Mais aulas práticas e maior envolvimento na Biologia, especificamente. Mesmo o curso sendo uma Licenciatura, isso não 
exclui a necessidade de vivência em outras formas de abordagem que não sejam a sala de aula. 

Que houvesse uma disponibilidade maior de disciplinas de férias, como já é realidade aos demais cursos, e que as 
disciplinas fossem ofertadas 02 vezes por ano como é oferecido nas demais faculdades e universidades.

Ter mais aulas práticas para melhor fixação dos assuntos.

Disponibilizar mais cadeiras de ferias
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a falta de um professor de bioquimica é algo absurdo

.

.

deveria ter mais professores especializados

Sem sugestões

Sem comentários.

Precisa de laboratorios

As aulas específicas deveriam ser mais laboratório ,pois apenas as teorias não são suficientes para aprendizagem,em 
especial as disciplinas relacionadas  a química.

espero que nosso curso seja mais valorizado e tenhamos as aulas praticas que não temos

sas

Sugiro que o curso seja mais exposto. Sei que o mesmo e noturno, mas noturno pra aulas  regulares. 

Que seja mais pedagógico

Insatisfatorio

.

O curso de Biologia é muito bom, mas ainda carece de laboratórios bem equipados.

O curso precisa de mais professores.

Sendo um curso de licenciatura, alguns professores precisam receber reciclagem quanto a aspectos relacionados a sua 
didática e métodos avaliativos.

Nenhum.

melhoria na grade curricular

Aquisição de mais exemplares relacionados a Licenciatura em Biologia e espaços adequados e silenciosos para leitura.

A estrutura do Curso é muito boa.

seletivos para professores especialistas ou que dominam as áreas especificas do curso

Muito bom

nada

Que o curso fosse mais rígido, de modo a sanar os horários vagos deixados por alguns professores. 

Mais projetos de pesquisa

Nenhum.

Nenhum

xxxxxxxxxxxx

Sem sugestões

Não tenho sugestões

O curso apresenta boa matriz curricular, porém poderia melhorar em sua quantidade de professores e em disciplinas que 
envolvam cálculos. Por ser um curso anual acredito que haja uma grande evasão de alunos. Sugiro que o curso apresente 
um maior número de professores para que as disciplinas possam ser oferecidas duas vezes ao ano.  

ótimo

Que o laboratório tenha melhor aproveitamento, com aulas práticas  com os alunos.

...

o curso de biologia necessita de pouco mais estrutura ,com mais aulas práticas ,visitas técnicas etc
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Nd

.

não

Aumento do quadro de professores do departamento de biologia.

Bom curso

nenhuma sugestao

Nenhum.

Tem muita gente ingressando no curso de licenciatura em biologia mas para o curso crescer e melhorar precisamos de 
mais horas aulas em certas disciplinas importantes.

O curso poderia oferecer um laboratório mais equipado e aulas práticas realizadas com maior frequência. 

Bom

good.

Amo esse curwo!

O curso é muito bom, pois dar a oportunidade de conhecermos várias áreas e poder nos inserir dentro das mesmas.

Observação: Gostaria que tivesse mais práticas e materiais para pesquisa. 

sem sugestão

Ter mais encontros mais projetos mais jornada biológica 

...

x

Nao tenho

Semcomentários

...

mais laboratórios para o curso de licenciatura em Biologia

AS DISCIPLINAS ESPECÍFICAS DEVERIAM APRESENTAR CARGA HORÁRIA BEM MAIOR.

sem sugestão

MUITO BOM

nao sei o que dizer

Professores mais compromissados em ensinar e não em se auto promoverem

nenhuma sugestão.  

Sem comentários 

bom

.

não

nenhum

Sem sugestões no momento

efgwergre

nada a declarar

uma carga horária maior para algumas disciplinas
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Nada

Que ofereça disciplina condizentes aos turnos que nao atrapalhe quem trabalha.

Este curso é muito bom, pois aqui estudamos a vida.

carga horaria maior

Mais recursos para laboratório

Nao

BOM

No inicio me pareceu uma ótima escolha mas agora deixa a desejar.

O curso e muito interessante , pois mesmo sendo um curso de licenciatura , os conteudos desenvolvidos são riquíssimos 
em detalhes.

0

Nenhuma sugestão.

.

nenhuma.

Melhorar atividades em laboratório

sem sugestões

 o curso e exelente

Total de respostas: 119 Deveriam responder: 168 Não respondidos: 49

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu

Respostas

....

...

Precisa melhorar 

dar mais celeridade nos processos

nenhuma

-

Melhorar o atendimento.

Não

Sem mais para o momento.

Gostaria que a DESU funcionasse no período da manhã e nas sextas-feiras. Há alunos que têm disponibilidade nesse 
horário e nas sextas, mas ficam impossibilitados de resolver algum problema e obter informações, pois a DESU encontra-
se fechada.

Todas as vezes que precisei do DESU fui bem atendida. 
Mas acredito que poderiam nos ajudar em relação a uma Xerox no curso de Biologia noturno para os alunos.

bom

Ótimo

Melhoria no atendimento aos alunos.

Excelente

nada a declarar

Aproximação.
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Bom

Fazer pesquisa de satisfação com os alunos do curso. Afim de melhorar a produtividade dos cursos

Sem sugestões no momento

Bom

Sem sugestões

nenhum

Oi

Sempre dispostos a atender as necessidades dos discentes.

Vetar a ofertar disciplinas que não tenha professor para ministrá-las, como o que ocorreu m 2014.2 com Bioquímica, no 
Curso de Lic. em Biologia. 

xxxx

Estou satisfeita com o trabalho do Desu.

A DESU se apresenta de forma clara e fácil para com os alunos.

Melhorar o atendimento.

dar mais atenção ao curso, pois é muito desvalorizado e pouco visto pela instituição

os professores deveriam tentar cumprir o calendário rigidamente

.

.

devem cobrar mais os professores

Sem sugestões

Sem comentários.

Precisa de professores

Fazer um acompanhamento das atividades ministradas com questionários durante o curso e não somente no final de cada 
período.

seria muito bom que não fosse necessario todo semestre fazer cadastro na biblioteca

zasi

Melhorias sempre devemos buscar, mas é um setor bem ativo, dinâmico. Parabéns!!!!!

Que seja mais prestativa ao aluno.

Regular

O atendimento muito bom, apenas com um desfalque: o telefone continua inativo.

Nos últimos tempos não tenho tido contato com com a DESU.

.

O professor Claudio Leão é exemplo de competência e respeito para com os alunos das licenciaturas.

Nenhum.

melhoria no atendimento

Aquisição de mais exemplares relacionados a Licenciatura em Biologia e espaços adequados e silenciosos para leitura.

Este tem feito o seu trabalho de forma positiva.

muito bom o relacionamento com a desu 

Muito bom
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nada

Nada a declarar

Está de Parabéns

Melhores esclarecimentos sobre a metodologia do instituto para os calouros. 

Nenhum

xxxxxxxxxxxxx

Sem sugestões

Não tenho sugestões

Na maioria das vezes a Desu solucionou meus problemas acadêmicos. 

ótimo

Ao elaborar o horário seja verificado a questão dos feriados, para que não sejamos preojudicados.

Não tenho reclamações...

nada declarar 

cadeiras no periodo vespertino ou matutino

.

não

O atendimento está bom.

Trabalham bem

nenhuma sugestao

Nenhum.

Acho satisfatório o atendimento.

Serviço prestado é satisfatório.

Bom

awesomeee.

Bom trabalho!

Melhor clareza com os alunos sobre assuntos da instituição. 

sem sugestão

Fazer um encontro dia niceis superior

...

x

Não tenho

Sem comentários

...

em relação a Desu, não tenho que reclamar. São bons no que fazem.

FUNCIONAR EM TEMPO INTEGRAL

sem sugestão

MUITO BOM

nao sei
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Um pouco mais de agilidade, mas são pessoas solicitas.

nenhuma sugestão.  

Sem comentários 

nenhum

.

não

nenhum

Sugiro as aulas começarem as 7, pois muitos alunos trabalham e trabalham longe da faculdade, dependem de transporte 
público etc, o que dificulta  a entrada em sala de aula as 18:30 em ponto.

fgrsgtsgw

nada a declarar

continuar o que tens feito e como vem desenvolvendo seus trabalhos

Nada

Que continue dando toda atençao ao alunato de forma esclarecedora.

Esta diretoria esta sempre a ajudar a Instituição.

colocar disciplinas sem haver conflitos

mais rapidez no atendimento

Nao

BOM

Nenhuma declaração a fazer visto que falar e reclamar não adianta.

A diretoria está de parabéns quanto ao trabalho apresentado até Hj.

0

Nenhuma sugestão.

.

nenhuma.

Nenhum

sem sugestões

 atende muito bem

Total de respostas: 119 Deveriam responder: 168 Não respondidos: 49

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo

Respostas

..

...

Precisa melhorar

Controlar melhor o estacionamento 

nenhuma

-

Melhorar o espaço fisico.

Não
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Sem mais para o momento.

Minha sugestão é que o IFMA Monte Castelo fosse mais transparente em seus Editais de Convocações para determinadas 
funções no campu. Participei de um sorteio para Fiscal de Sala, para as provas do Curso Técnico, e o sorteio ocorreu às 
escuras, numa sala. Sendo que no Edital haviam dito que seria aberto ao público discente. Gostaria que houvesse essa 
transparência nos Editais do IFMA Monte Castelo.

O curso precisa de mais investimentos. Maior diversidade de docentes e realizar mais atividades e eventos extra 
curriculares. Afinal é um curso que precisa de mais práticas laboratoriais e aulas extra sala.

bom

Ótimo

Melhorias no estacionamento

Deveria melhorar a estrutura. 

nada a declarar

Abrir vaga para concurso publico para professor de biologia do Campus

Bom

Melhorar a variabilidade do acervo.

Que contratem novos professores para que nao haja acúmulo de disciplinas para um só professor.

Bom

Sem sugestões

Em alguns momentos nós alunos e os professores, precisamos ficar procurando salas vazias para termos aula, o que é 
inconcebível  em um prédio tão grande como o nosso, por favor nos informem quando o outro prédio que esta sendo 
construído ha tanto tempo ficara pronto para que assim os nossos transtornos sejam diminuídos. E por favor deem uma 
atenção especial para o "pombal", um prédio cheio de problemas em algumas salas há infiltração em outras problemas 
elétricos, em outras ar condicionado com defeito, bebedouros com problemas, e etc.

Oi

O que tenho a sugerir, seria melhorar os banheiros que ao meu ver são precários, escuros, apertados, abafados, etc...

Aumentar o quadro de professores do curso de licenciatura em Biologia.

xxxx

Mais laboratórios, maior incentivo à pesquisas científicas em todos os âmbitos, pois o Instituto é muito ligado aos cursos 
técnicos e não dá a estrutura necessária para os cursos superiores.

-A biblioteca fosse mais restrita com relação aos alunos que de fato e direito queiram utilizar do espaço para estudar, uma 
vez que é notório a presença e subsequente incômodo. 
-A biblioteca oferecesse uma quantidade e qualidade em seus exemplares de nível superior.
-Que o laboratório de informática fosse disponibilizado em horários vagos para os alunos que não possuem notebooks, 
acesso a internet e  nem computadores em casa, possam elaborar seus projetos, atividades e trabalhos da instituição.

Melhorar o acervo e silêncio na biblioteca;
Melhorar a infraestrutura das salas de aula.
E se possível instalar na área do Campus um local para tirar cópias que atenda os alunos.

melhorar o curso contratando mais professores

melhoria da estrutura física

.

.

?

Sem sugestões

Sem comentários.
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Precisa de laboratorio

Disponibilizar de mais recursos para laboratório e também de acervo descente para os alunos

inaugurem logo esse predio novo ta sucateado o velho ano passado o banheiro do bombal vazou na nossa sala em baixo, 
isso é ridiculo.

obrigada

ss

Precisa desmembrar técnico/superior. Dar estrutura para os dois. Pois ainda não tem cara de instituição de nível superior e 
o técnico está sucateado. Acho que os investimentos precisam ser melhor aplicados. Pois uma instituição que banca 
formação de doutores e participa também do ciência sem fronteiras em vários países e não ter laboratórios com o mínimo 
de estrutura, contradiz.

Que tenha sala de aula e laboratório adequados

.

Ampliação do acervo dos livros de biologia, e funcionamento das linhas telefônicas!

O Campus do Monte Castelo preceisa melhorar sua estrutura interna, principalmente no que se refere aos laboratórios. 
Não apenas os de Biologia, mas também os das outras áreas. 

O curso precisa de mais professores além de maior atenção aos alunos.

Precisamos de uma copiadora(XEROX) que funcione durante o turno noturno.
As salas 14A e 14B são impraticáveis, deveriam ser desativadas.

Nenhum.

melhoramento da estrutura

Aquisição de mais exemplares relacionados a Licenciatura em Biologia e espaços adequados e silenciosos para leitura.

A estrutura física do prédio e suas acomodações tem correspondido as nossas necessidades.

mais investimento na area de biologia no que tange ao incetivo a pesquisa e desenvolvimento da ciencia

Muito bom

nada

Nada a declarar

Melhorar a infraestrutura dos prédios dos cursos superiores 

Nenhuma.

Nenhum

xxxxxxxxxxx

Deveria investir mais em laboratórios e na estrutura física das salas de aula.

Não tenho sugestões

O campus poderia melhorar sua acessibilidade e segurança. 

ótimo

Na disciplina de  Genética tem apenas um livro disponível, e livros insuficiente de zoologia. MELHORAR O ACERVO.

Algumas reformas deviam ser aceleradas 

nada a declarar

cadeiras no periodo vespertino ou matutino

.

não

03/05/2018 16:27 Página: 77 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

Precisamos de mais professores, pois temos professores com um acúmulo muito grande de disciplinas, isto está 
interferindo na qualidade do curso, da disciplina e no desempenho de alguns professores da biologia.
Necessitamos de disciplinas de férias e uma melhor qualidade na ministração das disciplinas e para isso só aumentando 
o quadro de professores.

Precisa de uma melhor infra-estrutura

nenhuma sugestao

Nenhum.

Melhorar na qualidade dos cursos e se tornar mais autônomo em relação á pesquisa, a maioria das pesquisas realizadas 
pelo Instituto é fora da instituição.

Poderia melhorar o acervo da biblioteca, colocando um maior número de exemplares uma vez que, há disciplinas que não 
possuem exemplares na biblioteca. Alunos têm dificuldades para conseguir as obras.

Bom

cadê o predio novo

Amo essa Instituicao!

Os alunos do ensino superior precisam de um espaço mais adequado para os estudos como biblioteca, livros e o prédio 
do ensino superior que nunca ficou pronto
 E necessário clareza, objetividade e prioridade por parte dos gestores. 

Melhoria física de salas de aulas e principalmente da biblioteca

Uma reformulada na biblioteca. Com livros superiores em maior quantidade para os alunos como por exemplo livros de 
paleontologia e zoologia dos invertebrados que sao insuficientes

...

x

Não tenho

Sem comentários

...

precisa melhorar muito em relação  á biblioteca

AUMENTAR O ACERVO E O ESPAÇO FÍSICO DA BIBLIOTECA.

sem sugestão

ESTRUTURA PRECARIA

nao sei

Melhorias nas estruturas de laboratório 

nenhuma sugestão.  

Melhorias em sua estrutura física 

faltam mais laboratorios

.

não

nenhum

Sem sugestões no momento

gwrtgwrtg

nada a declarar

arrumar o prédio do superior
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Nada

muito bom e excelente pra quem mora e trabalha perto.

Esta é uma Instituição que a cada dia esta melhorando mais e mais. Parabéns!

organizar melhor o calendario

melhorar opções saudáveis para o restaurante

Terminar o prédio novo

BOM

Estrutura física deficiente,funcionários prepotentes ,muita coisa precisa melhorar.

Que nos colocassem em nosso prédio

0

Nenhuma sugestão.

.

nenhuma.

Nenhum

sem sugestões

 não tenho nem uma reclamação ou sugestão no monento

Total de respostas: 119 Deveriam responder: 168 Não respondidos: 49
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Aplicação: Avaliação Desu - 2014/2 - Cursos

Agrupado por: Curso LF - Licenciatura em Física

Você Considera Que o Coordenador do Curso Tem Presteza e Disponibilidade para Atender os Alunos?

Total de respostas: 74
Deveriam responder: 101
Não respondidos: 27
Média: 4,08

38 Excelente
15 Muito Bom
13 Bom
5 Regular
3 Insatisfatório

51,35 %

20,27 %

17,57 %

6,76 %

4,05 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?

Total de respostas: 74
Deveriam responder: 101
Não respondidos: 27
Média: 3,91

33 Excelente
12 Muito Bom
20 Bom
7 Regular
2 Insatisfatório

44,59 %

16,22 %

27,03 %

9,46 %

2,7 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 74
Deveriam responder: 101
Não respondidos: 27
Média: 3,41

14 Excelente
19 Muito Bom
28 Bom
9 Regular
4 Insatisfatório 18,92 %

25,68 %

37,84 %
12,16 %

5,41 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 74
Deveriam responder: 101
Não respondidos: 27
Média: 3,39

13 Excelente
22 Muito Bom
22 Bom
15 Regular
2 Insatisfatório 17,57 %

29,73 %

29,73 % 20,27 %

2,7 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?

Total de respostas: 74
Deveriam responder: 101
Não respondidos: 27
Média: 2,88

10 Excelente
14 Muito Bom
17 Bom
23 Regular
10 Insatisfatório

13,51 %

18,92 %

22,97 %

31,08 %

13,51 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 74
Deveriam responder: 101
Não respondidos: 27
Média: 2,96

8 Excelente
15 Muito Bom
25 Bom
18 Regular
8 Insatisfatório

10,81 %

20,27 %

33,78 %

24,32 %

10,81 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 74
Deveriam responder: 101
Não respondidos: 27
Média: 2,95

8 Excelente
18 Muito Bom
19 Bom
20 Regular
9 Insatisfatório

10,81 %

24,32 %

25,68 %

27,03 %

12,16 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?

Total de respostas: 74
Deveriam responder: 101
Não respondidos: 27
Média: 2,47

6 Excelente
12 Muito Bom
16 Bom
17 Regular
23 Insatisfatório

8,11 %

16,22 %21,62 %

22,97 %

31,08 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

ok

Ssss

Obrigado professor Fábio Sales pela sua incansável dedicação aos alunos e ao curso de  Licenciatura em Física, pois sei 
que  sua participação como coordenador próximo dos alunos e antenado com a proximidade da teoria e prática, além, de 
nos orientar não para sermos simples acumuladores de conhecimentos mas  como parte  criativa e organizada do 
mesmo!!! 

melhorar atedimento

bom

Coordenador bom, auxilia quando pode e está presente quando se precisa.

excelente

Excelente

nao

continue fazendo o seu trabalho, está ótimo.

O Curso de Licenciatura em Física, por ser vespertino e noturno, oferece a maior parte das disciplinas no período 
vespertino. Como sugestão, a coordenação do curso poderia estabelecer um rodízio, qual seja, um período uma 
determinada disciplina seria oferecida à tarde, em outro período, a mesma disciplina seria ofertada à noite. Tal sugestão se 
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deve ao fato de que muitos discentes trabalham durante o dia todo, restando apenas o período noturno para frequentar 
DEVIDAMENTE as aulas.

Coordenaçao muito afastada dos alunos

É sempre bom parar e pensar em melhorar, mesmo quando está bem!

o trabalho realizado pelos professores Fabio Sales é Joaquim Melo tem sido excelente.

gosto da forma de como vocês atendem os alunos, com clareza, e muita educação!

H

Foi uma excelente coordenação.

nada

Está muito bom.

Muito bom

melhorem

bom

Nada 

MUITO ATUANTE.

Nenhuma

precisa melhorar o acompanhamento

melhorar biblioteca

d

professor Fabio Sales é um excelente coordenador

não

mais acompanhamento aos alunos por parte dos coordenadores!

Bom suporte aos alunos.

Atenção para as salas e os alunos.

Bastante atencioso com os alunos

Bom

A coordenação é muito boa, mas deveria disponibilizar mais cadeiras de férias para ajudar os alunos.

não 

Muito boa

nenhuma

Bom

Nao

Continue assim seu trabalho é excelente!

Nada a declarar

.

Nem um

mudar de coordenação.

Otimo
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Nenhuma sugestão a fazer.

Nada

Separar o ensino médio do superior

nada a declarar

Biblioteca + acervos atualizados

bom

Nenhuma

Seria muito importante para o incentivo dos alunos um maior entrosamento dos alunos de todos os períodos.

n

Nenhuma

É um excelente Coordenador, sempre esta ao nosso lado e nos ajuda no que precisamos.

Trabalha para elevar o nivel do curso.

O coordenador é um grande professor. Deve continuar.

Não 

-

nenhuma

nada

Atendimento fraco e na maioria das vezes ausencia

.

X

sem comentários

acompanhar mais os alunos em laboratorios.

a coordenação do curso na figura do professor Fábio S
ales está de parabéns por contornar as dificuldades para nos oferecer um ensino de qualidade

ouvir mais as reinvidicações dos alunos

.

nao tenho

Sim

Total de respostas: 74 Deveriam responder: 101 Não respondidos: 27

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

ok

Ssssss

proporcionar ao discente um contato durante todo o curso com a prática de ensino

deveriamos ter a disciplina de EDO ( Equações diferenciais ordinarias).

bom

Um curso ótimo,  mas que deveria chamar mais a atenção dos alunos, motivá-los a querer cursar Física,  já que é um curso 
difícil. 

excelente
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Excelente

nao

mais investimentos no curso de Física.

Sobre a importância das Disciplinas Elementos de Ciências 1 e 2. O conteúdo apresentado por elas pode ser e é 
costumeiramente trabalhado em disciplinas pedagógicas de períodos mais avançados. Particularmente, venho de 
processo de transferência interna de um curso de Licenciatura em Física de outra cidade (Imperatriz), me encontro já no 
sétimo período e me vejo obrigado a atrasar meu curso por dois fatores: 1) O turno, que no campus Imperatriz era apenas 
noturno (ver sugestão 9) e 2)A existência das disciplinas Elementos de Ciências 1 e 2.

POderia ter no primeiro periodo uma disciplina de introduçao a fisica

 Muito bom

criar um bacharel e quem sabe um mestrado.

sem palavras para falar, um ótimo curso

V

Algumas disciplinas com carga horária grande demais e que não servem pra muita coisa.

nada

Está muito bom.

Bom 

legal

Jóia

Muito Bom

PRECISA MELHORAR EM INFRA ESTRUTURA.

Nenhuma

Precisa ter horários mais flexiveis para o aluno

melhorar biblioteca

a

nenhum

não

menos materias humanas...seria mais interessante!

Boa grade curricular e corpo de professores.

Programas educacionais e pesquisas para alunos que começam o curso seria bom para "formar" ideias e deixar nos 
interessados.

Bom

Bom

O curso de física é muito bom, mas eu gostaria que algumas cadeiras não muito importantes tivessem uma carga horária 
menor dando condições para que as cadeiras mais importantes tivessem uma carga horária maior.

não possuo

Precisa de mais reconhecimento perante a instituicao

nenhuma

Bom

Nao

O curso é ótimo, só necessita que a instituição lhe ofereça melhor infraestrutura.
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Nada a declarar

...

Nem um

sem estrutura.

Otimo

Nenhuma sugestão a fazer.

Nada

...

nada a declarar

Biblioteca + acervos atualizados

bom

Nenhuma

O curso é de Licenciatura, ou seja, tem que ser voltado para a formação de professores. Tem que haver uma reformulação 
pelo menos na ementa das disciplinas tonando-as mais atrativas e voltadas para o ensino de física, mais próximo da 
realidade dos alunos do ensino fundamental e médio.

n

Nenhuma

Precisa melhorar somente na colaboração e parceria de alguns professores em relação a benefícios para alunos do 
departamento. 

Dar mais informações e divulgacão sobre o andamento do curso direto ao aluno. (e-mail)
Bolsas, eventos, seminários,congressos, etc.

nada a declarar.

Não 

-

nenhuma

nada

muito bom

.

X

sem comentários

acompanhar mais os alunos em laboratorios.

precisamos de um currículo que tenha uma carga horária maior no que se refere o estágio supervisionado

melhorar carga horaria 

.

nao tenho

Sim

Total de respostas: 74 Deveriam responder: 101 Não respondidos: 27

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu

Respostas

ok
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Sssss

deveria funcionar pela manhã

melhorar o atendimento. 

bom

Um bom atendimento.

excelente

bom

nao

maior rapidez na entrega das declarações.

A minha sugestão é a de que a Diretoria, ao menos, leia os itens de sugestões e/ou comentários 9 e 10.

Muito boa

Muito bom

A Desu tem realizado seu trabalho com presteza, mas na questão de documentação poderia ser mais ágil.

muito boa

G

Precisa melhorar.

nada

Está muito bom.

Bom

muito bom

atendimento as sextas-feiras

Nada

PRECISA SER MAIS ATUANTE.

Nenhuma

Muito Bom

melhorar biblioteca

b

nenhum

não

nenhum

Boa eficiência.

Todas as vezes que busquei ajuda e atendimento, fui bem atendido. Só tenho a elogiar mesmo.

Mais atenção quando os alunos chegarem a sala do desu para pedir algum tipo de auxílio

Bom

A diretoria deveria ser um pouco mais atenciosa com os alunos que vão pedir informações visto que é a função do desu 
sanar todas as dúvidas dos alunos.

não possuo

Mais rapidez na entrega das declaracoes

nenhuma
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Bom

Nao

sem comentários.

Nada a declarar

.

Nem um

mudar de diretoria.

Otimo

Nenhuma sugestão a fazer.

Nada

.....

nada a declarar

Biblioteca + acervos atualizados

bom

Nenhuma

Promover mais ações que se aproximem dos alunos.

n

Nenhuma

A Diretoria deixa muito a desejar pois, não dar assistência devida ao departamento de Física. Para conseguirmos o que 
temos, tivemos que insistir muito. 

Dar mais informações e divulgacão direto ao aluno. (e-mail)
Bolsas, eventos, seminários,congressos, etc.

nada a declarar.

Não 

-

nenhuma

nada

muito bom

.

X

sem comentários

os horarios de atendimentos.

deveria funcionar durante o dia todo, para melhor atender as necessidades dos alunos

maior autonomia aos coordenadores de curso

.

nao tenho

sim

Total de respostas: 74 Deveriam responder: 101 Não respondidos: 27

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo
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Respostas

ok

Njjjj

melhorar o acervo da biblioteca com livros de filosofia geral e educacional, além dos livros jurídicos, pois qualquer 
profissional trabalha sempre com a tutela da lei

Melhorar a infra estrutura do predio.

bom

Uma boa estrutura apesar de ainda ter essa mistura de médio com superior.

execelente

regular

nao

terminar o prédio do curso superior.

Acate as sugestões oriundas da DESU, a respeito dos itens 9 e 10 deste questionário.

ok

Muito bom

Mudar de predio

nada a reclamar 

Ga

Possui ambiente tumultuado com os alunos do médio,técnico  e superior juntos.

nada

Está muito bom.

Deve melhorar a estrutura

melhore

bom

Nunhuma

PRECISA MELHORAR CADA VEZ MAIS.

Nenhuma

Bom

melhorar biblioteca

c

rever o acervo da biblioteca, pedir sugestoes de livro para cada coordenacao dos cursos

não

pelo amor de Deus...tira o pessoal do ensino médio do pombal!!!
eles fazem tanto barulho q ninguém consegue se concentrar nas aulas, isso atrapalha bastante! 

Melhorar infra-estrutura.

É bastante questionado, por todos os alunos e de qualquer curso, a necessidade de um local para o Ensino Superior. 

Melhor q a ufma

Bom

O campus monte castelo precisa melhorar muito em termos de estrutura, ensino, pesquisa e extensão. Os laboratórios são 
deficientes, estrutura do prédio antiga, biblioteca com poucos livros, restaurante pequeno para atender aos alunos, salas de 
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aula precárias, falta de recursos multimidia etc...

não possuo

Terminar o predio do ensino superior

nenhuma

Bom

Nao

O IFMA não se constitui apenas dos cursos técnicos, por isso é necessário que haja um maior investimento nos cursos 
superiores, pois eles também geram grandes benefícios a instituição.

É necessário disponibilizar mais biografias de nível superior para o curso de licenciatura em física, já que o mesmo 
também faz parte da comunidade acadêmica do ifma-campus monte castelo, porque o curso assim acaba por sofrer 
desvalorização no mercado de trabalho

.

Nem um

mudar de reitor.

Otimo

Melhorar a segurança dos alunos.

Nada

Melhorar o refeitório, ampliar a biblioteca, mais vestiários, dois tickets ao dia

nada a declarar

Biblioteca + acervos atualizados

bom

Nenhuma

Estou muito feliz em concluir meu curso de Física nesta Instituição. Ainda há muito o que fazer para que se tenha uma 
estrutura necessária para a boa formação dos professores, como uma biblioteca melhor. Mas saio do IFMA na expectativa 
de voltar em um mestrado ou doutorado.

n

Nenhum

Devem olhar mais para o Ensino Superior do Ifma, ainda daremos muito orgulho e prestigio para o mesmo. Praticamente 
estamos alheios na instituição e se não fosse o incentivo de alguns professores não chegaríamos em lugar nenhum. Nem 
a Reitoria e muito menos a Diretoria (DESU) nos dar o valor que merecemos. Peço mais atenção a nós ALUNOS DO 
ENSINO SUPERIOR DO CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA DO IFMA DO CAMPUS MONTE CASTELO!!!!!!  

.

nada a declarar.

Não 

-

nenhumA

nada

regular, estrutura, alimentação de forma precaria

.

X

sem comentários
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a questao de organizaçao das pesquisas dos computadores na bibliotecas.

deveria ocorrer com mais intensidade as parcerias públicas privadas

separar o ensino tecnico do superior

.

nao tenho

sim

Total de respostas: 74 Deveriam responder: 101 Não respondidos: 27
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Aplicação: Avaliação Desu - 2014/2 - Cursos

Agrupado por: Curso LQ - Licenciatura em Química

Você Considera Que o Coordenador do Curso Tem Presteza e Disponibilidade para Atender os Alunos?

Total de respostas: 108
Deveriam responder: 149
Não respondidos: 41
Média: 3,7

34 Excelente
24 Muito Bom
37 Bom
10 Regular
3 Insatisfatório

31,48 %

22,22 %

34,26 %

9,26 %

2,78 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?

Total de respostas: 108
Deveriam responder: 149
Não respondidos: 41
Média: 3,51

26 Excelente
25 Muito Bom
42 Bom
8 Regular
7 Insatisfatório 24,07 %

23,15 %

38,89 %

7,41 %

6,48 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 108
Deveriam responder: 149
Não respondidos: 41
Média: 3,44

21 Excelente
25 Muito Bom
48 Bom
8 Regular
6 Insatisfatório 19,44 %

23,15 %

44,44 %

7,41 %

5,56 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 108
Deveriam responder: 149
Não respondidos: 41
Média: 3,47

20 Excelente
29 Muito Bom
44 Bom
12 Regular
3 Insatisfatório 18,52 %

26,85 %

40,74 %

11,11 %

2,78 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?

Total de respostas: 108
Deveriam responder: 149
Não respondidos: 41
Média: 2,92

8 Excelente
21 Muito Bom
45 Bom
22 Regular
12 Insatisfatório

7,41 %

19,44 %

41,67 %

20,37 %

11,11 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 108
Deveriam responder: 149
Não respondidos: 41
Média: 3,02

10 Excelente
19 Muito Bom
50 Bom
21 Regular
8 Insatisfatório

9,26 %

17,59 %

46,3 %

19,44 %

7,41 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 108
Deveriam responder: 149
Não respondidos: 41
Média: 2,79

10 Excelente
19 Muito Bom
34 Bom
28 Regular
17 Insatisfatório

9,26 %

17,59 %

31,48 %

25,93 %

15,74 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?

Total de respostas: 108
Deveriam responder: 149
Não respondidos: 41
Média: 2,74

10 Excelente
15 Muito Bom
40 Bom
23 Regular
20 Insatisfatório

9,26 %

13,89 %

37,04 %

21,3 %

18,52 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

bom

Excelente 

coordenador do curso deveria se fazer mais presente

nenhuma

nada a declarar

Obrigado pela disponibilidade Que tens para com os alunos.

Nada a declarar 

Deveria terminar a construção do prédio do ensino superior para separar o médio técnico do superior.

muito bom 

Muito bom 

Odeio responder questionários

Desempenho muito satisfatório

.

Professora Kiany e Fábio(Secretário) são excelentes profissionais e estão sempre dispostos a ajudar.
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Algumas fichas de avaliação não foram respondidas porque não conseguir demarcar.

acompanhamento das disciplinas lecionadas por outros departamentos

Não

.

..

Ok!

Sem sugestões

O curso de licenciatura em química do ifma considero um dos melhores das instituições...

Se aproximar mais dos alunos.

Padronizar um modelo de TCC para o curso de química normatizado.

Parabenizar somente

.

sem comentários

Nenhuma

A

.

Mais instrumentos novos no laboratorios seriam uma boa iniciativa pois muitos já não tem tanta eficiência como antes!

A disciplina de cálculo deveria ser ministrada dando ênfase em química. 

Aquisição de livros novos na área de química para biblioteca

mais atenção, pois existe alunos com muitas dificuldade.

A coordenação é excelente

...

mais participação na vida acadêmica dos antigos e dos novos alunos, para que não venha queira  sai do curso . 

Nenhuma

Inclusão de alunos que trabalham e não possuem disponibilidade de horários para criarem os seus próprios projetos, que 
sejam inclusos em projetos em andamento disponibilizando assim a carga horaria suficiente para as 200Hs do curso.

Melhorar a organização em termos de Sala de Aula, já que as vezes nem o professor sabe em que sala vai ministrar a aula 
pois estas ou estão ocupadas pelo ensino médio ou está reservada para este; e aumentar a quantidade de livro de 
química, já que a quantidade de livros disponível não é adequada ao numero de alunos.

estar sempre como até hoje satisfez as necessidades dos alunos....

Ministra melhor o horário do curso 

Sem reclamação e nada a acrescentar 

Sem sugestões

.

sem sugestao

Sem comentários

não

okdfawijweor

n
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Que a coordenação do curso esteja sempre se desenvolvendo e melhorando sua qualidade no atendimento aos alunos e 
dando as devidas atenções ao desenvolvimento dos alunos no curso, para saber se está faltando algo, ou se alguma coisa 
precisa melhrorar, para que os alunos aprendão e se desenvolvam com homogeneidade e tendo uma boa relação com 
seus educadores.

melhore...

Bom

Mais livros por favor

Nada

curso muito bom e bem coordenado

O curso está ótimo, me engrandeço a cada semestre

Muito prestativos

Sem sugestões

ND

Até o momento tenho percebido que a coordenação esta disponível para ajudar os alunos no que eles precisassem. 

A coordenaçao deve desenvolver um trabalho com os professores faltosos

jhh

A coordenação tem um bom desempenho em relaçao aos interesse do aluno.

.

sem comentarios

Nao

nada.

......

xx

Muito bom

.

A coordenadora se mantém sempre disposta a atender a todos os alunos que lhe procuram, excelente no cargo na qual 
ocupa.

nenhuma

.

Sem comentários

continui assim.

nao

n

otima coordenação

nada a acrescentar

A coordenação do curso de química é boa, entretanto falta mais contatos e posições dela para com os alunos. Às vezes 
passamos tempos e tempos em sala de aula esperando um professor e muitas vezes não há um posicionamento da 
coordenação. 

não

O coordenador faz um ótimo trabalho

sugiro um maior apoio presencial da coordenação do curso, para com os alunos
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N

Nenhuma 

Excelente coordenação

eu achei otima a cordenacao do curso

nenhuma

Sem comentário 

Nada a sugerir

Melhorar os recursos para trabalhos

Muito bom

Estar presente em sala, ao menos 1 encontro por disciplina.Propor a discussão  por disciplinas o que pode ser 
apresentado como trabalho da turma em simpósios, encontros e semanas acadêmicas.

Bom

Rever a quantidade de atividades exigidas para cumprimento das 200 hrs extracurriculares, pois nem todos os alunos têm 
tempo para se dedicar à execução das mesmas, visto que trabalham.

Sugiro mais organização ao oferecer o número de vagas nas disciplinas.

nenhum

Tratar o aluno de forma individualizada e não de forma homogênea

Nada

Sem Sugestão.

vbv

.

nenhuma sugestão

muito boa a nova gestão

BOM

nao ha sugestoes

Total de respostas: 108 Deveriam responder: 149 Não respondidos: 41

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

bom

Nenhuma

bom curso..

nenhuma

nada a declarar

Seria bom que algumas aulas fossem mais didaticas.

Nada a declarar 

O acervo da biblioteca deveria ser maior.

melhoras as cargas horaria das diciplina 

Muito bom

diminuir as cadeiras de calculo
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Uma mudança dor curso para noturno inclusive dos alunos que jpa estão na casa.

.

Continuem se preocupando e sendo sempre solícitos a nos ajudar.

Apenas uma ressalva a respeito de algumas cadeiras que começaram quase no final do semestre que atrapalhou muito 
cronograma.

...

diminuir algumas disciplinas pedagógicas

.

.

Ok!

Sem sugestões

Considero o curso de licenciatura em química um dos melhores... Devido aos profissionais que fazem parte do corpo 
docente...

Melhorar

Revisão na grade curricular no que se refere as disciplinas pedagógicas pois são repetitivas e ocupam espaço na grade 
curricular. As cargas horárias para as disciplinas específicas são pequenas e prejudicam o rendimento dos alunos pois  
muitos assuntos importantes deixam de serem vistos.

Aumentar a carga horária das disciplinas específicas de Química

.

sem comentários

Nenhuma

B

Diminuor consideravelmente a carga horaria de disciplina repetitivas e eliminar os pre requisitos que amarram o 
proseguimento do curso tais como historia e filosofia da educação 1 e 2 ( pra que ter duas?)sociologia , psicologia, politicas 
educacionais avaliação educacional e didatica desnecessário uma ser pre requisito da outra . além de eja educacao 
indigina, educação especial, aumentar a carga horaria das disciplinas praticas como analitica , organica que estão 
totalmente defasadas. Criar um curso da área de humanas sociologia  filosofia psicologioa pra que os professores dessas 
areas parem de pegar nos pés dos alunos. O curso é de licenciatura em quimica não de pedagogia!

Mais disciplinas especificas e menos pedagógicas!

Melhorar os laboratórios

Não

professores mais comprometido em transmitir conhecimentos de verdade.

O curso é excelente

...

realização de visitas experimentais de acordo com cada matéria. 

Nenhuma

Inclusão de alunos que trabalham e não possuem disponibilidade de horários para criarem os seus próprios projetos, que 
sejam inclusos em projetos em andamento disponibilizando assim a carga horaria suficiente para as 200Hs do curso.

Acredito insuficiente a carga horária da disciplina Química Analítica.

ainda nâo tenho 

Melhorar os laboratórios 

Sem reclamação é nada a acrescentar 
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Melhoria dos laboratórios

.

Que incentivasse um pouco mais a permanência dos alunos no curso.

Sem comentários

curso muito bom. Mas falta atrativos para o aluno permanecer no curso.

okeqrewroqkwerqw

n

Que o curso possa proporcionar aos seus alunos uma melhor qualidade no ensino apredizagem, pois as aula de alguns 
professores se tornam apenas acumulo de conhecimento teorico que ainda é transmitido de forma erronêa, pois muitos 
alunos setem dificuldade em apreender devido ao tempo que passarão fora da sala de aula, meu desejo é que se 
desenvolva uma melhor transmissão de aulas pelos professores de química ou criação de um reforço para melhor 
apredizagem.

melhore....

Bom

Maior carga horária por favor

Nada

curso muito bom e bem coordenado

O curso está ótimo, me engrandeço a cada semestre

Disciplinas de calculo volrado p quimica

Sem sugestões

ND

O curso de licenciatura tem uma boa grade e nos direciona ao nossos objetivos.

o curso de licenciatura em Quimica segue um padrao.

jhj

O curso de química, tem crescido de uma forma ampla e satisfatória, para quem vai trabalhar na área de licenciatura.

.

sem comentarios

Nao

nada

....

x

Curso com disciplinas adequadas para o desenvolvimento do aluno

.

O curso deveria disponibilizar mais disciplinas optativas.

nenhuma

.

Sem comentários

Um bom curso.

naonao

n
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bons professores

revisão das disciplinas de calculo, pois acho demasiado para um curso de licenciatura em química. 

Melhoramento dos laboratórios e mais variedades de reagentes e também novas vidrarias, pois a maioria das vidrarias 
estão quebradas ou faltando.

não

O curso e desenvolvido de maneira excelente

Focar mais nas disciplinas específicas do curso

N

Nenhuma

a

nao tenho nenhuma .

nenhuma

Sem comentário 

Nada a sugerir

Passar mais trabalhos de apredizagem

Melhorar o estagio e colocar turmas duas vezes ao ano

Precisamos de visitas em Industrias
Assessorias para Pericias ambientais Convenios com Instituicoes , etc...
Nucleo de Prática Quimica para prestação de servicos *Empresa Jr

Bom

Unificar as disciplinas pedagógicas afim de tornar os assuntos menos repetitivos.

nada a declarar.

nenhum

Ter mais bolsas para os alunos

Nada

Sem sugestão.

vbb

.

nenhuma sugestão

devem melhorar os laboratórios 

BOM

nenhuma

Total de respostas: 108 Deveriam responder: 149 Não respondidos: 41

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu

Respostas

bom

Precisaria atender melhor os alunos

deveria se fazer mais presente

nenhuma

nada a declarar
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Obrigado pela disponibilidade que tens com os alunos.

Nada a declarar 

O acervo da biblioteca é péssimo.

nao tenho 

Muito bom

ac

Sem comentários

.

Professor Cláudio Leão é um excelente Diretor e tomara que continue no cargo por bastante tempo.

Sem sugestões

Está a disposição do aluno
melhorar o atendimento prestado ao aluno

Não

.

.

Ok!

O Claúdio Leão ser mais presente no departamento

Tem um ótimo desempenho com os alunos, em relação as documentações...

Melhorar

Ser possível emitir históricos e declarações online.

Parabenizo.

.

sem comentários

Entrega de declaração insatisfatoria 

C

.

maior eficiência no atendimento 

Faltam salas de aula . Os alunos do curso superior ficam peregrinando por uma sala principalmente  dos horários da tarde

Aquisição de livros novos para biblioteca

mais livros para o ensino superior.

A diretoria é excelente

...

mais xeros e impressão 

Nenhuma

O IFMA Monte Castelo esta bastante sucateado, deveria ser melhor conservado. pois é uma referencia de ensino 
tecnológico tanto para São Luís quanto para o Maranhão inteiro. 
Sugestão: 
#Políticas de conservação para IFMA. 
#Inclusão de alunos que trabalham e não possuem disponibilidade de horários para criarem os seus próprios projetos, 
que sejam inclusos em projetos em andamento disponibilizando assim a carga horaria suficiente para as 200Hs do curso.

Só  parabenizar.
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até o  momento está bom 

Disponibilizar mais salas para o curso superior 

Sem reclamação é nada a acrescentar 

Sem sugestões

.

sem sugestao

Sem comentários

não

okeqrqewrqwer

n

Quanto a diretoria não tenho insatisfação, pois eles sempre atendem de forma bem agravél todos que chegam lá, que 
continue sempre melhorando.

melhore...

Bom

Que nesse período as salas já estejam definidas. Grato

Nada

muito boa

O curso está ótimo, me engrandeço a cada semestre

;d

Sem sugestões

ND

tenho recebido ótimo atendimento em relação ao que preciso.

Desenvolve um excelente trabalho. E sempre esta a postos para atender os alunos

jhjhh

A direção é compromissada com os interesses, se tratando dos objetivos do aluno para um bom desempenho.

.

sem comentarios

Nao

nada

....

xx

Muito bom

.

O prazo para receber declaração e histórico deveria ser de 24h e não de 48h.

nenhuma

.

Sem comentários

Muito bom.

nao
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n

bom atendimento

nada a acrescentar

Um pouco mais de atenção aos cursos de licenciatura.

não

A desu desenvolve bem o seu papel

Aumentar o espaço físico, para otimizar o atendimento

N

Nenhuma

Excelente direção

e muito bom.

nenhuma

Sem comentário 

Nada a sugerir

contratar mais professores

nenhuma

;

Bom

Rever a grade curricular para o curso de Licenciatura em química.

nada a declarar.

nenhum

Tratar o aluno de forma individualizada

Nada

Idem

vbb

.

nenhuma sugestão

boa direção 

BOM

nenhuma

Total de respostas: 108 Deveriam responder: 149 Não respondidos: 41

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo

Respostas

bom

Excelente 

kd o predio dos cursos superiores

nenhuma

e novamente, nada a declarar

Precisamos de um acervo melhor na biblioteca do ifma,mas eu percebo que muitas coisas tem melhorado para nosso 
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aprendizado!

Nada a declarar 

O aceeso aos livros deveria ser facilitado. Sem cadastramento a cada semestre.

melhora a espaco fisico da instituto

melhoria na infraestrutura e acervos bibliográficos bem como na quantidade de livros emprestados no caso para 3 livros 
idenpedente da classificação do livro

c

Sem comentários

.

Excelente instituição de ensino,profissionais excelentes,pessoas maravilhosas.

Nenhuma

melhorar o acervo
possuir carteirinha própria para retirada do acervo

melhoria das salas e laboratórios

.

.

Ok!

Sem sugestões

A estrutura do ifma poderia ser melhor...

Melhorar

Necessita de melhorias na infraestrutura. 

Melhoria na estrutura física. Em relação ao ensino, Parabenizo

.

sem comentários

Nenhuma

D

.

rapida construção do prédio do superior, os alunos necessitam de resposta

Melhorar a estrutura e acervo da biblioteca , ampliar o refeitório, mais salas de aula.

Não

salas disponíveis para ministração de aulas do superior. 

O ensino Superior precisa de mais espeço nessa instituição. Precisamos que o nosso prédio fique pronto pois, por 
exemplo,não é legal ficar em uma biblioteca que mais parece uma pracinha em que as alunos do técnico podem ficar 
conversando de coisas que não diz respeito à estudo, namorando e brincando. 

Salas suficientes 

divisão acadêmica dos prédios de ensino médio e superior. muita criança
 

Nenhuma

O IFMA Monte Castelo esta bastante sucateado, deveria ser melhor conservado. pois é uma referencia de ensino 
tecnológico tanto para São Luís quanto para o Maranhão inteiro. 
Sugestão: Políticas de conservação para IFMA. 
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Nada

ter mais interatividade entre os curso, instituição, e demais necessidades que podem mehorar

Dar prioridade aos cursos superiores da instituição 

Sem reclamação é nada a acrescentar 

Melhoria das instalações

.

sem sugestao

Sem comentários

não

okeqrqwerqwe

n

Que o ifma possa continuar à melhorar, como vem melhorando a qualidade e o acesso dos alunos aos seus cursos, tanto 
na forma física como nos programas que auxiliam os alunos no seu processo apredizagem, como as bolsas que auxiliam 
os alunos, que os educadores possam estar sempre comproissados em transmitir uma boa educação aos educandos, a 
familia IFMA está de parabéns.

melhore...

Bom

Por favor, terminem nosso prédio

Nada

os horários de  química poderia ser noturno,como eu existe vários alunos q trabalha durante a noite

O curso está ótimo, me engrandeço a cada semestre

;d

Sem sugestões

ND

Um ótimo lugar pra quem quer realmente estudar, porém, acredito que deveria melhorar a questão da biblioteca, pois ficam 
vários alunos sem estudar fazendo barulho e gritando atrapalhando que quer. E pra piorar fecham, as vezes, a parte de 
baixo impossibilitando qualquer rendimento de estudo naquela biblioteca.

O ifma deve  buscar solucoes  junto como governo em relaçao a seguranca de seus alunos no periodo de entrada e saida. 
devido ao grande numero de assaltos.

jhjh

O campus do ifma tem procurado suprir, em qualidade e modernidade, para melhoria de todos.

.

sem comentarios

Nao

nada

....

x

Campus muito bom

A biblioteca precisa mais rigor da coordenação quanto ao barulho que as pessoas fazem lá. Não parece uma universidade 
nesse aspecto, muito ruim pra pesquisar, estudar. Precisa impor mais disciplina lá.

O novo prédio dos fundos já deveria estar funcionando.
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nenhuma

.

Sem comentários

Uma otima instituição de ensino.

nai

n

reforma nos predios

nada a acrescentar

A agilidade no prédio de ensino superior ajudaria muito na disponibilidade de salas de aulas, pois as vezes nós alunos e 
professores sofremos muitas dificuldades para obter uma sala para ter algum tipo de atividade. 

não

O IFMA - Campus São Luis - Monte Castelo tem uma boa estrutura

Melhorar significadamente a gestão, pois o nosso IFMA-Monte Castelo está em situação precária fisicamente.

n

Nenhuma

a

o campus e otimo

nenhuma

Sem comentário 

Nada a sugerir

Abrir mais possibilidades de transferência interna para os alunos se identificarem com seu curso e profissão.

Desagregar o Superior do Tecnico-medio

;

Bom

Melhorar os laboratórios e o acervo da biblioteca. Implementar a disciplina de inglês nos últimos períodos dos cursos de 
licenciatura, a fim de ajudar  alunos formandos e que possuem interesse em iniciar o mestrado.

nada a declarar.

nenhum

Melhorar o restayrante

Nada

Idem

vbvb

.

nenhuma sugestão

devem melhorar a infraestrutura interna do instituto  

BOM

nenhuma

Total de respostas: 108 Deveriam responder: 149 Não respondidos: 41
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Aplicação: Avaliação Desu - 2014/2 - Cursos

Agrupado por: Curso SI - Bacharelado em Sistemas de Informação

Você Considera Que o Coordenador do Curso Tem Presteza e Disponibilidade para Atender os Alunos?

Total de respostas: 173
Deveriam responder: 253
Não respondidos: 80
Média: 3,68

43 Excelente
48 Muito Bom
69 Bom
10 Regular
3 Insatisfatório 24,86 %27,75 %

39,88 %

5,78 %

1,73 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?

Total de respostas: 173
Deveriam responder: 253
Não respondidos: 80
Média: 3,54

38 Excelente
48 Muito Bom
66 Bom
11 Regular
10 Insatisfatório 21,97 %

27,75 %

38,15 %

6,36 %

5,78 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 173
Deveriam responder: 253
Não respondidos: 80
Média: 3,49

33 Excelente
51 Muito Bom
63 Bom
19 Regular
7 Insatisfatório 19,08 %

29,48 %

36,42 %

10,98 %

4,05 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 173
Deveriam responder: 253
Não respondidos: 80
Média: 3,53

37 Excelente
46 Muito Bom
68 Bom
15 Regular
7 Insatisfatório 21,39 %

26,59 %

39,31 %

8,67 %

4,05 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?

Total de respostas: 173
Deveriam responder: 253
Não respondidos: 80
Média: 3,19

25 Excelente
36 Muito Bom
70 Bom
31 Regular
11 Insatisfatório

14,45 %

20,81 %

40,46 %

17,92 %

6,36 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 173
Deveriam responder: 253
Não respondidos: 80
Média: 3,2

24 Excelente
41 Muito Bom
68 Bom
26 Regular
14 Insatisfatório

13,87 %

23,7 %

39,31 %

15,03 %

8,09 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 173
Deveriam responder: 253
Não respondidos: 80
Média: 3,04

22 Excelente
40 Muito Bom
55 Bom
35 Regular
21 Insatisfatório

12,72 %

23,12 %

31,79 %

20,23 %

12,14 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?

Total de respostas: 173
Deveriam responder: 253
Não respondidos: 80
Média: 2,89

20 Excelente
29 Muito Bom
64 Bom
32 Regular
28 Insatisfatório

11,56 %

16,76 %

36,99 %

18,5 %

16,18 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

nenhuma

.

Deveria haver maior interdisciplinaridade entres os cursos no ifma, tipo projeto que envolvessem eng. mecânica, elétrica, 
biologia e claro a equipe do DAI.

BOM

não

até agora as notas de ihc nao foram colocadas

Estudar melhor quais professores devem ministrar quais cadeiras

 BOMM

Sem sugestao

.

Sem sugestões.

-

ainda temos problemas de salas, na disciplina de economia ficavamos sempre procurando uma sala vazia para ter aula, 
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pois a que estava designada no horario estava sempre ocupada por outra turma,

O Ifma é um bom lugar para progredir, no entanto sinto falta de mais respeito com os alunos, grande maioria vinda de 
escolas públicas e que enfrentaram greve,  alguns enfrentaram tantas dificuldades e são tratados como desintessados, 
falta base para o aprendizado. Alunos deve ser recepcionado em sala de aula como um vencedor e deve ser respeitado em 
sala de aula. Se buscamos a universidade é porque queremos aprender. Não queremos ser tratados como autodidatas 
que só vai para sala pegar material para estudar e  sim facilitadores que nos apóiem e que nos tirem dúvidas,  presentes 
em nosso aprendizado. Ativos.

nenhum

Nunca se consegue resolver nada nesse departamento, fica um jogando problema pro outro, deixou muito a desejar nesse 
semestre. 

nada a declarar

Interagir com outros departamentos a fim de melhorar a qualidade das aulas de cálculo.

Satisfeita.

-

..

Realizar reuniÃµes no minimo bimestrais para receber feedback do curso, professores, disciplinas, eventos etc...

ok

Sugiro ampliar a rede de pesquisa, criando novos grupos e ampliando o número de bolsas para estudantes.

Bom

Nenhum(a). Por enquanto.

N/A

nada

nada a declarar.

Reunir-se com os alunos para discutir melhorias para o curso e para o aprendizado dos mesmos.

Oferecimento de mais disciplinas de férias, se possível.
Cuidado ao alocar professores para as disciplinas de grande importância para o curso.

sem comentários

Inserção de mais meios para o processo de ensino aprendizagem.

não há

.

,,,

nenhuma

Não.

.

Sem sugestões.

Sem sugestões.

Sem

#

Avaliar a carga horária e ementa das disciplinas como Linguagem de Programação III e Redes de Computadores I.

Disponibilizar os horários de aula antes do período de matrícula

 Excelente 
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Não disponibilizar horários incompatíveis para alunos do curso que entraram antes da alteração de curso NOTURNO para 
VESPERTINO/NOTURNO.

a apresentação do curso foi bastante clara para mim que até então não tinha o conhecimento necessário da áreas de 
atuação do mesmo.

sem sugestão

A coordenação precisa estar mais presente na vida acadêmica dos alunos e promover ações que estimulem os alunos e 
diminuam os níveis de evasão

.

Nada a comentar. 

não há.

.

Nada a declarar

Nada a declarar

...

Nenhum comentário.

Coordenação excelente!

.

 Nada a queixar, sempre muito bem atendendo as necessidades

Nenhuma

Maior participação com o corpo discente

Nenhum

Poderia começar mais cedo para que terminasse mais cedo. A maioria dos alunos andam de coletivos e voltar tarde pra 
casa está ficando cada vez mais complicados. Sugestão: Poderia começar no período da tarde e ir até o inicio da noite. 

Sem sugestões ou comentários.

----

.

O de sempre... nada muda.

Nada a comentar

 .

Mais disponibilidade do coordenador

...

sem comentários

tá ótimo assim

Sem comentários

mudança na ordem de algumas disciplinas

nada a declarar

Bom

-

.

.
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.

Apoiar mais os alunos

não

sem comentários

.

Nada a declarar.

. 

N/A

Nada a declarar.

Melhor acompanhamento da didática e aplicação de alguns professores com suas cadeiras .

Nenhuma

sala para estudos, pois precisamos de tomada e quase sempre a biblioteca esta muito cheia e não podemos nos reunir 
para fazer os trabalhos em grupo ou estudar. 

Nenhuma

A

Sem C / S

Sem comentários 

 nao

.

Nenhum

Mostrar situações reais da aplicação dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, para motivar os alunos.

Nenhum

Deveria ser mais proativa em certas questões, como tomar medidas para mudança de professor que não ministra as suas 
aulas corretamente, que mesmo faltando, coloca no sistema que a aula foi ministrada.

Nenhuma sugestão 

.

1

.

Maior e clareza e antecipação nas informações relacionadas a aulas

Tudo ok.

x

jjjjjjj

Algumas vezes, houve problema com a disponibilidade de sala de aula e mudança de local da aula por esse motivo.

nada a declarar

Nenhuma

Não

 Nenhuma

Sugiro que melhorem a integração dos alunos, promovam mais ações como a que houve em 2014 com a divulgação do 
que fazemos no curso e atividades esportivas.
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...

 Nao

Não tenho nenhuma sugestão no momento

NENHUM

Uma coordenação muito atenciosa e que está sempre disposta a ajudar o aluno quando solicitada!

que o calendário das disciplinas fossem alterados a cada período, pois como eu faço um curso nas segundas, quartas e 
sextas fica inviável frequentar as aulas nesses dias, já será o segundo semestre consecutivo que a disciplina LP1 e OAC 
caem nas segundas e quartas, não sei se conseguirei frequentar as aulas nesses dias e preciso dessas disciplinas para 
dar continuidade ao curso

.

BOM

que as aulas de matemática discreta fossem divididas em etapa 1 e etapa 2 pois é muito dificil

Não tenho no momento.

falta de desenvolvimento estar curso

Mais projetos de pesquisa e extensão, assim como incentivo e divulgação de eventos acadêmicos. 

Sem comentários

Que não troquem os horários das aulas após o período de matricula ou com o curso em andamento, pois quem trabalha, 
fica prejudicado. Não pude frequentar as aulas, pois qd me matriculei eram em um horario, depois forma mudados, me 
impedindo de frequentar.

sem sugestões ou comentários.

Sugiro o acompanhamento maior com os alunos, através de pesquisas frequentes, cursos, palestras a fim de motivar mais 
o aluno.

Nenhum

ok

??????

a coodernaçao estar sempre presente tirando duvidas do aluno e o orientando no curso

nao

.

Ótima presteza, são cordiais no que precisamos.

Sem sugestões. 

sem sugestão

 Nenhuma

Suprir a falta de professores

x

Sem comentários.

Bom,

sem comentários

.

Sem sugestões.

Nao

sem comentários
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Não há

Adequação e ampliação da biblioteca.
Implementação de salas de estudos adequadas.

Acompanhar mais os alunos

Acompanhar o trabalho dos docentes

Aproximação com os alunos.

ok

Sem sugestoes

Boa

Não há.

que houvesse mudança de horario do curso pra trabalhar fica dificil

não tenho

...

.

...

Ter um um programa de reunião semestral com os alunos.

Sem sugestões ou comentários

Nada a declarar

Mais contato com os alunos

.

Muito bom

Total de respostas: 173 Deveriam responder: 253 Não respondidos: 80

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

nenhuma

.

O layout dos laboratórios não é adequado para o bom desenvolvimento de atividades em sala de aula

BOM

não

nenhum

Abrir concurso para novos professores

BOM

Mais cadeiras sobre gestão e menos direcionamento para formação de programadores de ensino superior.

.

Sem sugestões.

-

ainda temos problemas de salas, na disciplina de economia ficavamos sempre procurando uma sala vazia para ter aula, 
pois a que estava designada no horario estava sempre ocupada por outra turma,

O Ifma é um bom lugar para progredir, no entanto sinto falta de mais respeito com os alunos, grande maioria vinda de 
escolas públicas e que enfrentaram greve,  alguns enfrentaram tantas dificuldades e são tratados como desintessados, 
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falta base para o aprendizado. Alunos deve ser recepcionado em sala de aula como um vencedor e deve ser respeitado em 
sala de aula. Se buscamos a universidade é porque queremos aprender. Não queremos ser tratados como autodidatas 
que só vai para sala pegar material para estudar e  sim facilitadores que nos apóiem e que nos tirem dúvidas,  presentes 
em nosso aprendizado. Ativos.

nenhum

Muitos problemas com os horários das cadeiras

nada a declarar

*

O horário do curso poderia ser mais tarde, as 18:30 ia ajudar muito pro pessoal que trabalha, acredito que é a grande 
maioria do curso.

-

..

Atendendo as expectativas

ok

Sugiro ampliar o número de disciplinas eletivas e desenvolver parcerias com empresas para treinamento e estágio de 
estudantes.

Bom

Nenhum(a). Por enquanto.

N/A

nada

O curso poderia oferecer mais opção de disciplina de férias

Mais prática do que teoria.

Nada a declarar.

sem comentários

maior gama de projetos e aplicação do conteúdo visto em sala de aula. 

não há

.

,,,

nenhuma

Não.

.

Sem sugestões.

Sinto falta de orientação em relação a formação profissional. Sei que isso somos nós graduandos que iremos 
descobrir.Porém, é sempre bom ser orientado sobre qual caminho seguir,principalmente em uma área tão abrangente 
como a de T.I

Sem

#

Propor projetos interdisciplinares para integração do curso a outros cursos do IFMA.

0

 Excelente 

Não disponibilizar horários incompatíveis para alunos do curso que entraram antes da alteração de curso NOTURNO para 
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VESPERTINO/NOTURNO. Alguns alunos, incluindo eu, somos prejudicados devido aos horários da tarde, pois trabalhamos 
e optamos pelo curso a noite justamente em decorrência do nosso trabalho. Disciplinas do curso de SI iniciadas antes das 
17h30 são prejudiciais, pois é difícil conciliar trabalho e estudo no mesmo horário...

no primeiro semestre faltou professor para um dos cursos oferecidos deixando assim um atraso na matéria, não foi 
possível frequentar a mesma agora nas ferias. Espero conseguir fazer ela nesse semestre.

sem sugestão

Algumas eletivas muito importantes estão sendo esquecidas por indisponibilidade dos professores, estamos com uma 
ementa muito retrógrada

.

Nada a comentar.

não há.

.

Nada a declarar

Nada a declarar

...

Nenhum comentário.

A estrutura oferecida para o curso é ótima. Professores comprometidos, coordenação sempre disponível e laboratórios 
muito bons, ainda mais agora que temos novos computadores. =]

.    

 Nada a queixar, sempre muito bem atendendo as necessidades

Nenhuma

Maior quantidade de recursos voltados para o curso

Nenhum

Poderia começar mais cedo para que terminasse mais cedo. A maioria dos alunos andam de coletivos e voltar tarde pra 
casa está ficando cada vez mais complicados. Sugestão: Poderia começar no período da tarde e ir até o inicio da noite. 

Sem sugestões ou comentários.

---

.

O de sempre... nada muda.

Nada a comentar

   .

Aumentar o número de professores e cadeiras de férias

...

sem comentários

tá ótimo assim

Sem comentários

melhorar a flexibilidade dos horários

nada a declarar

Bom

-

.
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.

.

Os alunos precisam de mais atenção.

não

 criar uma forma didática para facilitar a compreensão do aluno que nunca teve contato com o curso

.

Nada a declarar.

. 

N/A

Nada a declarar.

Avaliação de horários para melhor adequação e aprendizado dos alunos . O horário de SI .2 desse semestre está ótimo, 
estão de parabéns . Acredito que esteja bom para grande maioria dos alunos .

Nenhuma

uma cadeira de frameworks em java, python

Nenhuma

A

Sem C / S

Sem comentários

No eixo de programação fornecer mais cadeiras direcionadas ao mercado, como php para web e mais cadeiras para 
computação móvel.

.

Nenhum

Alunos que apresentassem nota insatisfatória na primeira prova seja qual for a disciplina deveriam ser orientados a 
frequentar uma turma de reforço em horários onde pelo menos a maioria pudesse comparecer e essas turmas seriam 
organizadas pelos monitores de cada disciplina. 

Nenhum

Ótimo curso.

Nenhuma sugestão

.

1

.

Nada a declarar

Tudo ok.

x

jjjjjjjj

Curso muito bom, o que eu esperava de sistemas de informação, mas ainda ter atenção na oferta de disciplinas no período 
correto

nada a declarar

Sugiro que algumas disciplinas não sejam pré-requisitos pra outras pois isso atrapalha muito o andamento do curso, por 
exemplo não vejo a necessidade de Linguagem de Programação II ser pré-requisito para Linguagem para Web ou 
Programação de Dispositivos móveis
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Não

 Nenhuma

Sugiro horários mais flexíveis ao longo do dia, já que o curso deve ser ministrado integralmente.

...

 Nao

Não tenho nenhuma sugestão no momento

NENHUM

O curso deveria ter mais disciplinas práticas e objetivas. 

sem comentários

.

BOM

ótimo curso

Não tenho no momento.

Um ótimo curso pois existe uma gama muito grande interligações com outros curso fazendo com que haja um mercado 
mais amplo.

Se possível mais oferecimento de cadeiras de ferias

Sem comentários

Nada a falar.

sem sugestões ou comentários.

O acervo da biblioteca ainda é muito pequeno e os laboratórios quase sempre estão fechados e são insuficientes para os 
alunosm

Nenhum

ok

???????

o curso sistema de informaçao e um otimo curso com boas disciplinas mas algumas delas deveria ser abordadas de 
forma menos complexa principalmente para alunos que nuca estudaram o asunto

nao

.

Melhor incentivo quanto ao mercado visionário e promissor que o Bacharel em Sistemas de Informação pode alcançar; 
ânimo e força para os alunos concludentes e/ou para os que estão em pensando em desistência no meio do caminho, pois 
não se trata de um curso fácil; a grade curricular está muito boa, sendo constantemente revista; as semanas de informática 
e outros eventos são ótimas iniciativas, pode ter mais desse tipo ao longo do ano.

Sem sugestões. 

sem sugestão

Nenhuma

Iniciar a introdução à programação com Portugol em todo o primeiro período para evitar a evasão, pois nem todos 
acompanham linguagem C nos primeiros quatro meses do curso.

x

Sem comentários 

bom,

sem comentários
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.

Sem sugestões.

Nao

sem comentários

Não há

dAdequação e ampliação da biblioteca.
Implementação de salas de estudos adequadas.

Muito bom

O curso precisa de mais atividades extras disponíveis para todos. Os horarios deveriam ser melhor distribuidos, devido a 
alta criminalidade da regiao, para não sairmos tão tarde do instituto.

Mais disciplinas que tem haver com o curso.

ok

Sem comentarios

ótimo

Não há.

que pudesse conceder bolsa permanencia ja que o curso é integral

não tenho

...

.

...

Ter um um programa de reunião semestral com os alunos.

Sem sugestões ou comentários

Nada a declarar

Mais contato com os alunos

.

Bom

Total de respostas: 173 Deveriam responder: 253 Não respondidos: 80

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu

Respostas

nenhuma

.

...

BOM

não

nenhum

...

BOM

Sem sugestao

.
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Sem sugestões.

-

ainda temos problemas de salas, na disciplina de economia ficavamos sempre procurando uma sala vazia para ter aula, 
pois a que estava designada no horario estava sempre ocupada por outra turma,

O Ifma é um bom lugar para progredir, no entanto sinto falta de mais respeito com os alunos, grande maioria vinda de 
escolas públicas e que enfrentaram greve,  alguns enfrentaram tantas dificuldades e são tratados como desintessados, 
falta base para o aprendizado. Alunos deve ser recepcionado em sala de aula como um vencedor e deve ser respeitado em 
sala de aula. Se buscamos a universidade é porque queremos aprender. Não queremos ser tratados como autodidatas 
que só vai para sala pegar material para estudar e  sim facilitadores que nos apóiem e que nos tirem dúvidas,  presentese 
em nossoo aprendizado. Ativos.

nenhum

Péssimo, tivemos vários problemas com relação a cadeiras sem professores que só foram resolvidas graças a insistência 
dos alunos. Várias vezes precisamos da Desu e só ficavam nos mandando falar com terceiros.  

nada a declarar

Ampliar o período de solicitação de aproveitamento de estudos, pois os alunos do primeiro período, acabam perdendo 
esse prazo, tendo em vista que ocorre antes do início das aulas.

Satisfeita.

-

..

Realizar reuniÃµes no minimo bimestrais para receber feedback do curso, professores, disciplinas, eventos etc...

ok

Sugiro dinamizar o atendimento de acordo com a demanda de cada aluno, transmitindo informações mais precisas por 
telefone e ampliando a prestação de serviços on-line.

bom

Nenhum(a). Por enquanto.

N/A

nada

Maior organização e agilidade para aproveitamento de disciplina.

Até o devido momento atendeu as expectativas.

Maior cobrança sobres os professores para disponibilização das notas em tempo regular.

sem comentários

maior envolvimento com os alunos

não há

.

,,,

nenhuma

Não.

.

Sem sugestões.

Acompanhar mais de perto a situação dos cursos como um todo(alunos,professores,estrutura etc).

Sem

#
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Nenhuma.

0

 Excelente 

Não disponibilizar horários incompatíveis para alunos do curso que entraram antes da alteração de curso NOTURNO para 
VESPERTINO/NOTURNO. Alguns alunos, incluindo eu, somos prejudicados devido aos horários da tarde, pois trabalhamos 
e optamos pelo curso a noite justamente em decorrência do nosso trabalho. Disciplinas do curso de SI iniciadas antes das 
17h30 são prejudiciais, pois é difícil conciliar trabalho e estudo no mesmo horário...

sem comentários ou sugestões. Obrigado.

sem sugestão

Precisa de melhores recursos para atender os alunos. Mais agilidade e um sistema  acadêmico descente.

.

Nada a comentar. 

não há.

.

Nada a declarar

Nada a declarar

...

Nenhum comentário.

A DESU sempre atendeu às minhas necessidades de forma exemplar.

.    

Nada a queixar, sempre muito bem atendendo as necessidades

 Nenhuma

Um maior acervo na biblioteca

Nenhum

Poderia começar mais cedo para que terminasse mais cedo. A maioria dos alunos andam de coletivos e voltar tarde pra 
casa está ficando cada vez mais complicados. Sugestão: Poderia começar no período da tarde e ir até o inicio da noite. 

Sem sugestões ou comentários.

---

.

O de sempre... nada muda.

Nada a comentar

   .

Disponibilizar as declarações via internet

...

sem comentários

tá ótimo assim

Sem comentários

maior contato com os alunos

nada a declarar

Bom

03/05/2018 16:27 Página: 121 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

-

.

.

.

Eleger fiscais para garantir a qualidade nas aulas de professores.

não

 sem comentários

.

Nada a declarar.

. 

N/A

Nada a declarar.

Disponibilidade do calendário acadêmico em sala de aula, com cartazes ou algo do tipo .

Nenhuma

sem sugestões

Nenhuma

A

Sem C / S

Sem comentários

nao 

.

Nenhum

Coisas simples como declaração de matricula poderiam ser disponibilizadas no site do q-acadêmico.

 Melhorar a disponibilidade de salas de aula.

Até o momento atendeu as minhas expectativas.

Nenhuma sugestão

.

1

.

Ampliar o horário de funcinamento

Durantes as aulas de fundamentos de si tivemos um pequeno problema em achar sala vaga.

x

jjjjjjjjj

Sem sugestões

nada a declarar

Nenhuma

Não

 Nenhuma
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Trabalhem mais, utilizem mais do horário de vocês para atenderem a todos os alunos. A DESU precisa estar disposta a 
trabalhar durante todo o dia, desde as 8 da manhã até as 22:30 da noite (último horário dos cursos superiores). Nós não 
temos que nos sujeitar ao horário de vocês, mas devem se adequar às nossas necessidades. Se preciso resolver um 
problema na DESU ela deve estar disposta a me atender até o último horário de aula.

...

 Nao

Não tenho nenhuma sugestão no momento

NENHUM

O atendimento fica muito a desejar. No último semestre passado eu dei entrada no cancelamento de disciplina e a mesma 
não foi cancelada. Quando percebi, fui no DESU ver o  que tinha acontecido, e eles nem sabiam onde estavam a minha 
solicitação.

sem comentários

.

BOM

nada

Não tenho no momento.

Diminuir a burocratização.

Nenhuma sugestao

Sem comentários

Que não troquem os horários das aulas após o período de matricula ou com o curso em andamento, pois quem trabalha, 
fica prejudicado. Não pude frequentar as aulas, pois qd me matriculei eram em um horario, depois forma mudados, me 
impedindo de frequentar.

sem sugestões ou comentários.

O acompanhamento com os alunos é insatisfatório.

Nenhum

ok

???????

a desu tem um bom atedimeto ao aluno sempre dando informaçoes e resolvendo problemas relacionadas ao curso e aluno

nao

.

Ótima presteza, são cordiais no que precisamos.

Melhorar a disponibilidade de salas.

sem sugestão

Nenhuma

Dar mais apoio ao curso

x

Sem comentários 

Bom,

sem comentários

.

Sem sugestões.
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Nao

sem comentários

Não há

Adequação e ampliação da biblioteca.
Implementação de salas de estudos adequadas.

Muito bom

O horario de atendimento precisam ser melhor avaliados, assim como a entrega de documentos

Nada

ok

Sem comentarios

Melhorar o atendimento

Não há.

que funcionasse nas sextas feiras

não tenho

...

.

...

Ter um um programa de reunião semestral com os alunos.

Sem sugestões ou comentários

Nada a declarar

Mais contato com os alunos

.

Bom

Total de respostas: 173 Deveriam responder: 253 Não respondidos: 80

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo

Respostas

nenhuma

Livros atualizados em relação ao ensino de linguagens de programação e assuntos afins, para que se tenha uma melhor 
base de pesquisa dentro do instituto.

O ifma deveria melhorar a qualidades dos banheiros, utilizar controle de acesso por catraca eletrônica e cartão estudantil e 
principalmente deveria banir a proibição de uso de bermuda no curso superior, isso é uma proibição totalmente antiquada e 
fora da realidade atual.

BOM

não

nenhum

Melhorar o espaço para os alunos, o Campus Monte Castelo deveria há muito tempo ter uma área de vivência com um 
palco, internet, tomada, que separasse quem quer estudar de quem quer apenas trocar umas ideias e passar um tempo.

BOM

Melhorar o estacionamento.

.
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Sem sugestões.

-

ainda temos problemas de salas, na disciplina de economia ficavamos sempre procurando uma sala vazia para ter aula, 
pois a que estava designada no horario estava sempre ocupada por outra turma,

O Ifma é um bom lugar para progredir, no entanto sinto falta de mais respeito com os alunos, grande maioria vinda de 
escolas públicas e que enfrentaram greve,  alguns enfrentaram tantas dificuldades e são tratados como desintessados, 
falta base para o aprendizado. Alunos deve ser recepcionado em sala de aula como um vencedor e deve ser respeitado em 
sala de aula. Se buscamos a universidade é porque queremos aprender. Não queremos ser tratados como autodidatas 
que só vai para sala pegar material para estudar e  sim facilitadores que nos apóiem e que nos tirem dúvidas,  presentes 
em nosso aprendizado. Ativos.

nenhum

Nada

nada a declarar

*

Com certeza aumentar a estrutura de salas de aulas como também a biblioteca. 

-

..

Criar um fÃ³rum para comunicaÃ§Ã£o interna dos cursos, alunos, professores. Integrar o ifma, cursos, nÃveis etc.

ok

Sugiro fortemente a conclusão e entrega do pavilhão de ensino superior, pois a divisão das salas atuais entre Ensino Médio 
e Superior compromete bastante a logística de nossas aulas, além de precisarmos assistir nossas aulas em lugares 
menores e que não comportam toda a turma confortavelmente.

bom 

Nenhum(a). Por enquanto.

Melhoria das condições de algumas salas, como a de inglês que são muito pequenas. Em uma delas as lâmpadas ficam 
apagando a todo momento e o ar-condicionado fica ligado 24h por dia sendo que não funciona o controle do mesmo.

nada

Mais opções de recursos que permitem maior acessibilidade para deficientes visuais.

Melhoria na Biblioteca em relação ao atendimento.

Nada a declarar.

sem comentários

melhorar a estrutura fisica, pois ainda parece um colegial.

não há

.

,,,

nenhuma

Não.

.

Sem sugestões.

O IFMA está ficando "pequeno" e sem estrutura para a quantidade de serviços do qual dispõe.Seria uma excelente iniciativa 
melhorá-la e aumentá-la.

Sem
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#

Nenhuma.

Aumentar a medida do possível o acervo de livros para o nosso curso.

 Excelente 

Não disponibilizar horários incompatíveis para alunos do curso que entraram antes da alteração de curso NOTURNO para 
VESPERTINO/NOTURNO. Alguns alunos, incluindo eu, somos prejudicados devido aos horários da tarde, pois trabalhamos 
e optamos pelo curso a noite justamente em decorrência do nosso trabalho. Disciplinas do curso de SI iniciadas antes das 
17h30 são prejudiciais, pois é difícil conciliar trabalho e estudo no mesmo horário...

Ifma uma instituição muito procurada por vários alunos para assim obter uma formação no nível médio, técnico ou superior. 
Muitos alunos frequentam a biblioteca para assim tirar dúvidas e passam horas estudando chegam cedo e saem tarde... 
chegando ponto, espero que o ifma consiga dar um apoio maior a questão do restaurante eu mesmo já  tive que chegar  
bem cedo almoçar e quando chegar a hora de jantar não poder. O curso é integral...
obrigado.

sem sugestão

O instituo precisa agir em colaboração com os alunos. Existem muitas iniciativas que podem ser muito produtivas e os 
alunos são os mais indicados para dá-las. O instituto precisa incentivar essa geração de idéias.

.

Existe pouca variedade no acervo da biblioteca. 

não há.

.

Nada a declarar

Nada a declarar

...

Nenhum comentário.

Os alunos não tem espaço pra realizar atividades de estudo extra classe no campus. As mesas disponíveis na biblioteca 
sao ineficientes para atender ao ensino médio, tecnico e superior, obrigando os alunos a utilizarem as mesas do refeitório, 
que também não atendem a demanda.

.     

Uma boa estrutura, porém, muito não é bem utilizada.

 Nenhuma

Sem sugestões

Nenhum

Poderia começar mais cedo para que terminasse mais cedo. A maioria dos alunos andam de coletivos e voltar tarde pra 
casa está ficando cada vez mais complicados. Sugestão: Poderia começar no período da tarde e ir até o inicio da noite. 

Sem sugestões ou comentários.

---

.

O de sempre... nada muda.

Nada a comentar

   .

Melhorar o estacionamento 

...

sem comentários
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tá ótimo assim

Sem comentários

ampliação de laboratórios

nada a declarar

Bom

-

.

.

.

Melhorar a biblioteca

não 

 melhorar a estrutura das salas de aula, separando totalmente o nível médio do superior. obs: incluindo os professores. 

.

Nada a declarar.

. 

N/A

Nada a declarar.

Algumas salas precisam de melhorias, trocas e vistorias para melhor comodidade e aprendizado de nós alunos .

Nenhuma

tomadas na area de vivencia e mais locais para estudo por que a biblioteca não consegue comportar todas as pessoas que 
querem estudar lá

Nenhuma

A

Sem C / S

Sem comentários

nao 

.

Nenhum

Em geral está bom.

Nenhum

Até o momento atendeu as minhas expectativas.

Nenhuma sugestão

.

1

.

Nada a declarar

Até professores reclamam sobre as salas.

x

jjjjjj
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Otimizar a identificação das salas, muitas vezes o aluno pode ficar perdido, sem saber aonde encontrar a sala. 

nada a declarar

Nenhuma

Não

 Nenhuma

Terminem a obra que começou e ta embargada próximo ao "estacionamento" dos alunos, melhorem a estrutura interna do 
IFMA que precisamos ter uma estadia mais digna. Lembre-se: estudamos pelo lado de dentro, não pelo de fora.

...

 Nao

Precisa acabar logo aquela área do Superior, faz tempo que esta lá. 
Arrumar os estacionamentos 

NENHUM

Precisamos urgentemente que seja entregue o  prédio que está sendo construído a anos!

Que o estacionamento do anexo fosse pavimentado

.

BOM

nada

Deveria disponibilizar uma área para estacionamento de bicicletas. 

temos que melhoras a infraestrutura da instituição.

Mais e melhores laboratórios.

Sem comentários

Nada a falar.

sem sugestões ou comentários.

Ampliação da biblioteca e laboratórios. Maior incentivo a pesquisa.

Nenhum

ok

?????????

o campus tem um otimo espaço com salas, laboratorios e demais espaços adequados ao bom aprendizado da disciplina

nao

.

Excelente instituição, tenho orgulho de pertencer à mesma.

Melhorar a disponibilidade de salas.

precisa de organização na distribuição das salas

Nenhuma

Investir na infraestrutura das salas de aula, biblioteca e banheiros

x

Sem comentários

Bom,

sem comentários
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.

Sem sugestões.

Nao

sem comentários

Não há

Adequação e ampliação da biblioteca.
Implementação de salas de estudos adequadas.

Muito bom

O IFMA está evoluindo, mas o acervo bibliotecário e instalações sanitárias precisam melhorar.

Nada

ok

Sem comentarios

Melhorar biblioteca

Não há.

que poderia ser almoco e jantar e não um dos dois

não tenho

...

.

...

Ter um um programa de reunião semestral com os alunos.

Sem sugestões ou comentários

Nada a declarar

Mais contato com os alunos

.

Bom

Total de respostas: 173 Deveriam responder: 253 Não respondidos: 80
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Aplicação: Avaliação Desu - 2014/2 - Cursos

Agrupado por: Curso EC - Engenharia Civil

Você Considera Que o Coordenador do Curso Tem Presteza e Disponibilidade para Atender os Alunos?

Total de respostas: 173
Deveriam responder: 242
Não respondidos: 69
Média: 3,65

51 Excelente
38 Muito Bom
61 Bom
18 Regular
5 Insatisfatório

29,48 %

21,97 %

35,26 %

10,4 %

2,89 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?

Total de respostas: 173
Deveriam responder: 242
Não respondidos: 69
Média: 3,34

34 Excelente
40 Muito Bom
61 Bom
26 Regular
12 Insatisfatório 19,65 %

23,12 %

35,26 %
15,03 %

6,94 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 173
Deveriam responder: 242
Não respondidos: 69
Média: 3,57

42 Excelente
38 Muito Bom
72 Bom
18 Regular
3 Insatisfatório 24,28 %

21,97 %

41,62 %

10,4 %

1,73 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 173
Deveriam responder: 242
Não respondidos: 69
Média: 3,76

48 Excelente
52 Muito Bom
58 Bom
13 Regular
2 Insatisfatório

27,75 %

30,06 %

33,53 %

7,51 %

1,16 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?

Total de respostas: 173
Deveriam responder: 242
Não respondidos: 69
Média: 2,78

19 Excelente
22 Muito Bom
55 Bom
56 Regular
21 Insatisfatório

10,98 %

12,72 %

31,79 %

32,37 %

12,14 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 173
Deveriam responder: 242
Não respondidos: 69
Média: 2,77

18 Excelente
19 Muito Bom
68 Bom
42 Regular
26 Insatisfatório

10,4 %

10,98 %

39,31 %

24,28 %

15,03 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 173
Deveriam responder: 242
Não respondidos: 69
Média: 2,42

17 Excelente
13 Muito Bom
46 Bom
47 Regular
50 Insatisfatório

9,83 %

7,51 %
26,59 %

27,17 %

28,9 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?

Total de respostas: 173
Deveriam responder: 242
Não respondidos: 69
Média: 2,65

17 Excelente
18 Muito Bom
61 Bom
41 Regular
36 Insatisfatório

9,83 %

10,4 %
35,26 %

23,7 %

20,81 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

.

Mto bom

 xxx

n

.

Nada a declarar

..

Agilizem quando forem corrigir problemas

Precisa trabalhar fortemente sua falta de vontade de resolver os problemas do corpo discente, já que consensualmente 
entre os alunos torna-se antipático e totalmente contrário à sua função acadêmica, dificultando muito mais do que 
ajudando. Sem contar que julga por empatia, adotando medidas diferentes para alunos numa mesma situação, 
favorecendo alguns e prejudicando outros.

sem comentarios

Viabilizar o laboratório do departamento e mais visitas técnicas em obras, palestras, oficinas, empresas, feiras tecnológicas 
entre outros.
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Continue assim.

muito bom

Sr faz presente, o que é um ponto positivo

OK

Nenhum

.....

Ok

Cordialidade e disponibilidade resumem a coordenação do curso, na pessoa do Professor Edson. Excelente trabalho.

O curso necessita de novos professores para a disciplina de Saneamento Básico e Hidrologia 

maior organização ao receber os aproveitamentos de disciplinas

É necessário um acompanhamento maior da evolução do cursos ou dos quesitos para que haja evolução do mesmo por 
parte dos membros da coordenação.

Nenhuma

SEM COMENTÁRIOS

Boa coordenação...

Avaliar melhor se os professores que vão ensinar uma determinada disciplinar são capazes de ensiná-la.

.

Aumentar a oferta de disciplinas por período.

Melhorar os horários de atendimento.

-

o

Maior acompanhamento dos problemas enfrentados no curso

Não

Tudo bom!

Buscar mais envolvimento com o curso.

Mais agilidade;

nada a declarar

,

Ver o acesso de estágio; verificar as inovações pedagógicas, inclusive inserir uma cadeira sobre noções de licitações, pois 
os futuros engenheiros  poderão ter empresas e certamente participarão de licitações. 

SEM COMENTARIOS

-

Agilidade no retorno de notas e sistema acadêmico

Nada

a

Melhorar a infra-estrutura das salas de aula. Promover palestras relacionados ao curso.

Ser mais presente da turma. 

Não

O professor Cândido contratado como professor substituto não atendeu as necessidades da turma, não ensinou o 
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conteúdo de forma coerente, logo, não conseguiu terminar a matéria e a ensinou de forma bastate simplória, ele também 
chegava sempre bastante atrasado.

Coordenação empenhada em busca de melhorias para o curso. Estão de parabéns.

-

Muito boa. Ate hoje nao tive problema ou nada do que reclamar.

Atitude

muito bom

Excelente

Auxiliar os alunos na criação de um Departamento Acadêmico

.

CANAL DE SUGESTÕES

Melhoria nas salas, mais professores

.

Não

.

nao

O Curso apresenta, uma infinidade de problemas ( muitos mesmos).
Entretanto se sabe que os coordenadores do curso lutam com muito esforço para tentar melhorar a situação.
Há desorganização, não só da admistração, mas na propria estrutura, não há pessoas suficientes para ficar no 
departamento entre outras coisas.

Nos deixar informados sobre a situação do curso

Deixar Claro as ações realizadas em prol do curso

Nada

Melhorar

Ter mais salas.

Poderia estar mais envolvida com os alunos

Nenhuma

.

Acompanhar os calendários de aulas dos professores, nunca ter férias por falta de planejamento de professor é o que mais 
ocorre no curso.

Estreitar relações com a Diretoria.

Sem mais no momento

Tomar medidas preventivas para evitar a falta de professores à cada semestre.

Dar mais atenção à organização das salas, e à indisponibilidade dos laboratórios

Nenhuma

Sem comentários

 Se empenhar junto a DESU para solucionar a questão de apenas haver período pares ou ímpares durante o semestre.

Deveria haver sempre alguém em sala, o departamento só deveria fechar a noite.

A biblioteca deveria ser maior , e consequentemente possuir mais livros , devido principalmente a "dupla" demanda que ela 
possui , composta por estudantes dos ensinos médio e superior

Continuem assim!
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e

Melhorar a dinâmica das aulas, isto é, encontrar uma forma mais "prática" de mostrar como se faz engenharia civil na 
prática, buscar mais recursos tecnológicos e material didático mais atualizado, mais contextualizado...

Aumento no quadro de professores.

A coordenação devia ficar mais atenta aos prazos das cadeiras e solicitar de alguns professores que cumprissem-os 
devidamente.

---A coordenação deveria ser mais presente na relação com os alunos, por exemplo: indo nas salas de aula com breves 
conversas. 
----As informações sobre o curso deveria ser divulgadas constantemente a todos os alunos.
---Os professores deveriam ser mais comprometidos com o dever de ensinar numa instituição pública.
---Seria interessante que os alunos fossem avaliados por um juri formados por professores, pedagogos e psicólogos 
durante toda a vida acadêmica com a finalidade de ajudar 
no desenvolvimento dos seus estudos

n/a

Bom, mas poderiam está mais presentes para nos atender.

Agilizar, previamente, as cadeiras futuras do curso. Assim não terá problemas com as mesmas 

Sejam mais presentes !

É necessário estar mais próximo dos alunos, entendendo que os alunos de Engenharia Civil enfrentam muitas 
dificuldades, falta professor e as cadeiras são ministradas anualmente, dificultando ainda mais que o aluno recupere 
alguma cadeira que por algum motivo deixou de fazer. 

.

NADA A DECLARAR.

Sugiro que o professor Samuel e o professor Edson fiquem mais antenados quanto as notícias no site do IFMA, Este ano 
nenhum calouro pegou bolsa no jovens talentos porque ninguém da cordenação foi avisa-los desta oportunidade. Edson e 
Samuel não devem ser babás de ninguém, mas como eles conhecem bem a nossa instituição, deveriam se prestar a 
alertar os alunos sobre este tipo de oportunidades.

Melhroar disponibilidade de horarios para atendimento, melhorar dialogo com a diretoria da instituição

Nd

Sem sugestao

Melhoria continua

Nenhum

Precisam analisar melhor a ementa do curso

Precisa ser mais participativa.

.

Não há, no momento.

nao

Exigir maior rigor na frequência dos professores.

Mais empenho em conseguir ministrar as disciplinas no período letivo sem sacrificar as férias dos alunos. 

.

A coordenação do curso deve ser mais presente no dia-a-dia do curso.

Coordenação deve agir em prol da melhoria do curso mais rapidamente, principalmente a contratação de professores

sem sugestoes

 Nenhum.
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.

Verificar a frequência dos professores.

melhorou bastante esse ano, parabéns

cobrar presença de professores que não aparecem para ministrar disciplinas eletivas

Não há

O coordenador sempre está disposto a ajudar os alunos 

.

sem sugestões

Nenhum comentário, sobre a coordenação do curso.
Esta de parabéns!

NA

Nenhuma

n

.

Melhorar a infraestrutura do curso, salas, acessibilidade, recursos para laboratórios

nenhum

.

Nenhum.

nao

.

Nenhum

n

Sem comentarios.

Melhoria na elaboração dos horários para que não tenha mudanças posteriores a matricula

Nenhum

nda

muito bom

n

Asdf

.

Sem sugestão

Ok

nao

 nao

Nenhum

.

Tem que ter maiórgão rigor com os professores, com a qualidade e a frequência,

Aumento no número de parcerias com empresas visando aberturas de campos de estágio. 

Agilidade na resolução de problemas do curso.
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A coordenação sempre se mostra solicita em ajudar os alunos

-

Acompanhamento satisfatório 

sem sugestão

Jjj

muito atencioso

Reformular a grade Curricular do curso. Se adequando a outras universidades bem avaliadas pelo MEC

Sem comentários.

melhorar o laborartorio

nemhuma

.

Excelente

[null]

a coordenação deveria lutar mais pela contratação de professores e olhar mais o empenho dos que estão no curso.

.

Nenhum 

O curso deveria disponibilizar mais professores para que certas disciplinas abrissem no período q o aluno necessita, n que 
o instituto acha q o aluno precisa

FG

Precisa-se de mais professores.

A

Sem sugestao

Brigar pelos laboratórios

Nada a declarar.

Total de respostas: 173 Deveriam responder: 242 Não respondidos: 69

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

.

Legal

 xxx 

n

.

Nada a declarar

..

Neste semestre tivemos algumas cadeiras que por causa do conteúdo ministrado, pareceram totalmente dispensáveis, 
como Psicologia e Metodologia da Pesquisa. As duas apresentaram conteúdos de uma natureza discursiva que, pra quase 
todos nós, alunos, ficou difícil de  assimilar e manter em mente, houve pouquíssimas atividades a fim de "botar na cabeça" 
o assunto da disciplina. Seria melhor por na ementa atividades para esse fim, pois de nada adianta termos aulas sem que 
possam ser fixadas.

Precisa melhorar a infraestrutura do curso, principalmente no que tange à equipagem dos laboratórios e recursos 
computacionais para simulações e aprendizados mais atualizados.
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sem comentarios

Deve ser inserida uma disciplina focando somente a tecnologia BIM.

Melhor distribuição de professores, por favor, precisamos de disciplinas ministradas no tempo certo, e não uma cadeira 
normal sendo ministrada nas férias.

muito bom

O curso carece de mais professores.

OK

Investir em laboratórios e melhores salas de aulas, assim como equipamentos para aprendizagem

........................

Ok

Existe a necessidade de melhorias na estrutura das salas do DCC. Melhorias nos recursos audiovisuais e equipamentos, 
como ar condicionados.

Precisamos de mais salas de aulas e laboratórios mais  estruturados.

Apresentação de um corpo docente mais variado, com mais profissionais nas respectivas áreas apresentadas no curso

É necessário a utilização de um número maior de recursos audiovisuais e recursos extra salas durante as aulas tais como 
acesso aos laboratórios para que haja uma concretização completa do ensinou aprendizagem.

Nenhuma

SEM COMENTÁRIOS

Melhoria dos laboratórios e aumento do número de professores.

Criação de um DCE. Os alunos precisam participar mais das decisões.

.

Aumentar a oferta de disciplinas por período.

Melhorar os laboratórios, requisitar mais materiais e livros da área.

-

o

Maior acompanhamento dos problemas enfrentados no curso

Não

Tudo bom! 

Mais investimentos no corpo docente, mais investimentos na infraestrutura do curso (laboratórios).

Menos burocracia e mais atenção por parte da diretoria;

nada a declarar 

,

Ver item anterior, ou seja, item 09.

SEM COMENTARIOS

-

Melhores salas e laboratórios

Nada

a

.
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Tentar concentrar os horários o mais possivel no único turno (noturno). Ou tentar colocar os horários pra fim da tarde. Pois 
tem vários alunos que trabalham

Nao

As salas do departamento de engenharia civil precisam de uma mudança, as cadeiras estão velhas e quebradas, o acesso 
ao data show é bastante complicado,

Melhor em estrutura, tais como laboratórios.

-

Deve se melhorar a grade do curso e rever algumas disciplinas. 

Aprovação MEC

muito bom

Acho que as cadeiras de cálculo poderia ter a noite também.
Uma vez que as pessoas que trabalham tem acesso somente a noite como eu

Fazer um vistoria maior  relação as faltas dos professores

.

LABORATORIOS

Melhor infraestrutura, organizar os horarios em conjunto representante de aluno mais professores onde ambos sejam 
beneficiadoa

.

Não

.

nao

O curso apresenta em inúmeros problemas, entre eles :
*É desorganizado.
*Falta uma porção de equipamentos, que quando tem, estão quebrados, tanto é que muitos testes estão sendo feitos em 
outras universidades
*O acervo da biblioteca é simplesmente o pior da cidade em relação aos outros cursos.
*Há casos de professores que estão recebendo e nã estão dando nem 5 aulas no semestre

Trabalhar mais pratica em laboratórios pra matérias como Física e Química, que ainda deixa muito a desejar no nosso 
curso, comparado com as outras instituições.
Organizar todo ano uma recepção para os novos ingressantes no curso (calouros).

Investimentos na area de laboratories, monitoramento eficaz da frequencia do professor. Completar o quadro de 
professores pra evitar cadeiras normais sendo dadas nas ferias.

Nada

Melhorar

Ter mais professores.

Mais concursos para professores

Nenhuma 

.

O curso precisa estruturas seu cordo de docente de uma vez por todas. Repor disciplinas que deveriam ser oferecidas no 
período normal nas férias é errado.

Curso tem um quadro reduzido de professores. 

Sem mais no momento

Ter um quadro maior de professores. Principalmente, professores da área da engenharia civil.
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Tornar viável  a utilização dos laboratórios para os alunos

Nenhuma

Sem comentários

Melhorias nos laboratórios. Manter o quadro de professores preenchido com professores qualificados.

Mais professores disponíveis para cadeiras de férias.

.

Precisa de algumas melhorias.

e

Deve haver maior interação entre os alunos e o ambiente de trabalho do engenheiro, isto é, mais visitas técnicas à obras 
em construção.

Ter todos os períodos por semestre.

Alguns professores deveriam ser mais comprometidos com seu trabalho.

---O curso de Engenharia Civil deveria ter um site com todas a informações necessárias ao alunos e interessados. 
---Os professores deveriam ser mais qualificados e muitos serem aproveitados de acordo com sua habilidade acadêmica. 
---Quando um professor migrasse do ensino médio para o superior deveria existir um treinamento pois existe uma grande 
diferença no modo de ensino das duas modalidades.
---O curso não tem condição de oferecer laboratórios para as atividades práticas de Engenharia Civil.

 n/a 

Poderiam oferecer um sala melhor para as aulas.

Ter novas turmas a cada 6 meses igual as outras instituições de ensino superior 

Precisamos de mais recursos extra classe

É necessário investimento em laboratórios. 

.

NADA A DECLARAR.

Ainda precisamos de melhorias em nossos laboratórios. Não adianta fornecer verba se na na hora da aprovação do 
levantamento de materias a cordenação corta os equipamentos que os professores pediram. JÁ ESTOU NO CURSO FAZ 5 
ANOS E NESSE PERÍODO NUNCA TIVEMOS UMA MÁQUINA DE AFERIÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 
DEVIDAMENTE FUNCIONANDO. O EQUIPAMENTO MAIS BÁSICO EM UM LABORATÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL.

Melhroar laboratorios, quadro de professores, calendário academico.

Nd

Sem sugestao

 Melhoria continua

Aplicação de recursos para infra-estrutura: laboratórios e acesso para portadores de necessidades especiais.

Nenhum

Necessidade de mais cadeiras de férias.

Z

Não há, no momento.

nao

Disponibilizar mais professores para as disciplinas de base.

Mais empenho em conseguir ministrar as disciplinas no período letivo sem sacrificar as férias dos alunos.

.
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O curso é bom no geral.

Necessita mais professores

laboratorios

 Nenhum.

Pensar melhor grade de horarios. Varios buracos ao longo da semana

Melhorar o acervo da biblioteca, como exemplares voltados à construção civil.

ta entrando nos eixos

aprimorar laboratórios e equipamentos de ensaio laboratoriais

Não há

Aumentar quantidade de professores

.

sem sugestões

Uma sugestão que tenho quanto ao curso de Eng. Civil do Ifma, é realizar com mais frequências a palestras, seminários do 
curso para implantação de trabalhos de pesquisas em nosso estado.
Incentivar mais o empreendedorismo na instituição.

NA

Nenhuma

n

.

O curso deveria ter mais professores especialistas para disciplinas técnicas 

nenhum

.

Atenção especial aos laboratórios e seus recursos.

nao

.

Nenhum

n

Sem comentarios

Nada a declarar

Nenhum

nda

muito bom

Mais professores

Asdf

.

Sem sugestão

Ok

nao

 nao
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Nenhum

.

O curso precisa de mais professores, mais qualidade nas aulas, e mais estruturas de sala e laboratórios.

modernização das instalações físicas do laboratório, ampliação do número de equipamentos para que haja integração 
teórico-prática entre diversas disciplinas do curso, permitindo ainda desenvolvimento de pesquisa tecnológica aplicada 
para a Graduação

Aumentar o quadro de professores.

Muito bom

Alguns professores deixam a desejar e a instigar os alunos.

Melhorias relacionadas ao laboratório 

sem sugestão

Jjj

mais praticas

Deveria ser disponibilizada mais disciplina a noite para que estudantes que trabalham em alguma instituição possam 
terminar o curso regularmente.

Sem comentários.

melhorar o laboratorio

nemhuma

.

Excelente

[null]

o curso está se estruturando e melhorando a cada dia, mas a passos muito lentos.

.

Nenhum

No momento so a questão de disciplinas mesmo

Gg

Precisamos de horários mais flexíveis

 A

Acho que precisa aumentar o quadro de professores

Contratar mais professores

Nada a declarar.

Total de respostas: 173 Deveriam responder: 242 Não respondidos: 69

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu

Respostas

.

Continue assim

 xxx

n

.

Nada a declarar
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..

Cobrem mais dos professores, façam valer as datas, as notas de uma disciplina até hoje não foram postas no sistema. 
Façam algo para agilizar os prazos, como multas ou algo assim.

Sugestão de melhoraria na presteza e atendimento das solicitações.

sem comentarios

Solicitar que alguma equipe de TI otimizasse o SA.  

Melhor distribuição de professores, por favor, precisamos de disciplinas ministradas no tempo certo, e não uma cadeira 
normal sendo ministrada nas férias.

muito bom

Avalio o DESU satisfatoriamente

OK

Nenhum

.......................

Ok

Existe a necessidade de melhorias na estrutura das salas do DCC. Melhorias nos recursos audiovisuais e equipamentos, 
como ar condicionados.

Disponibilizar a geração  de declaração  pelo próprio  sistema  acadêmico 

aumentar a área do atendimento e de funcionários a interagir com os estudantes

O trabalho executado pela Desu atende minhas necessidades.

Nenhuma

SEM COMENTÁRIOS

Atende dentro da minha expectativa.

Precisamos de professores engenheiros mas que saibam dar aula. Alguns dos nossos professores são totalmente 
descompromissados com as disciplinas que ensinam, geralmente essas disciplinas são as mais importantes do curso. 
Outro problema é que os professores não respeitam  os prazos do calendário acadêmico, faltam muito e no final do período 
ultrapassam o período que deveria ser de férias.

.

Aumentar a oferta de disciplinas por período.

Ok.

-

o

Maior acompanhamento dos problemas enfrentados no curso

Não

Tudo bom! 

Continuem trabalhando bem e buscando sempre melhorar

Mais atenção ao curso de Engenharia Civil;

nada a declarar 

,

Só elogios, pois o atendimento é ótimo.

SEM COMENTARIOS

-
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Otimização no retorno de processos acadêmicos

Nada

a

Selecionar melhor o professor substituto de Mecânica Geral, para que o mesmo, possa dar aulas válidas ao aprendizado.

Andar ao lado dos alunos pra crescermos juntos

Nao

.

Diretoria excelente. Meus parabéns a administração do prof. Claudio Leao.

-

Avaliar a situacao do aluno como pessoa e tentar de alguma forma orienta-lo e ajuda-lo, ouvindo suas reclamacoes ou 
sugestoes. Havendo sempre uma otima perceria entre diretoria e alunos

Agilidade

muito bom

Bom, o Prof Cláudio Leão é uma pessoa maravilhosa e nos atende com muito respeito!

Dar mais auxilio aos alunos, tanto pedagógico quanto social

.

ORGANOGRAMA DE EMERGENCIA

Muito prestativo

.

Não

.

nao

É necessário rever a situação do curso, que está muito ruim.
Não querendo assustar, mas os cursos do superior do Ifma são muito jogados, sem espaço fisico ou uma separação que 
os organize melhor.

Melhorar cada dia mais.

Sem comentários

Nada

Melhorar

Melhorar.

Abrir por mais tempo às sextas

Nenhuma 

.

Fiscalizar melhor o andamento do curso. Colocar mais pressão na coordenação para que de fato coordene o curso.

Ótimo atendimento, bastante solicita. 

Sem mais no momento

Oferecer treinamento regular para os funcionários da Desu. Principalmente na questão do atendimento.

Incentivar a participação de alunos nas reuniões com as coordenações de curso

Nenhuma
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Sem comentários

Empenho para melhoria do curso bem como reconhecimento do mesmo pelo mec

Serviços satisfatórios.

.

Muito bom. 

e

Muito bom.

nenhum

Minhas solicitações sempre foram atendidas.

--O DESU deveria ter um papel mais gerencial do que operacional na instituição. 
----Deveria existir um treinamento para o uso do sistema acadêmico, visto que muitos professores não sabem como utilizá-
lo por completo. 
----A parte pedagógica para o ensino superior deveria receber mais atenção, pois muitos professores não sabem ministrar 
aula e precisam de um acompanhamento para desenvolverem seu potencial.
----Deveria existir mais rigor na banca examinadora dos concursos para professor na contratação de professores e na 
contratação também.

 n/a

Pontualidade no lançamento das nota e cobrança para os professores que são responsáveis.

Promover mais visitas técnicas 

Continuem com esse ótimo trabalho !

Espero que continue com esse bom atendimento. 

.

NADA A DECLARAR.

na

Ok.

Nd

Sem sugestao

 Melhoria continua

Nenhum

Nenhum

Ser mais solícita.

Zz

Não há, no momento.

nao

Disponibilizar mais professores para as disciplinas de base. Exigir maior rigor na frequência dos professores.

Mais empenho em conseguir ministrar as disciplinas no período letivo sem sacrificar as férias dos alunos.

.

A Desu presta um atendimento adequado e muito bom.

Geralmente, tem bom atendimento.

sem sugestoes

 Nenhum.
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.

auxiliar os alunos "veteranos" a promover palestras de boas vindas aos novos alunos. Informando sobre os curso e o 
funcionamento dos diversos departamentos.

sempre muito boa, continuem assim

disponibilizar mais professores durante ferias para suprir a indisponibilidade de cadeiras semestrais

Não há

Nenhum

.

sem sugestões

Nenhum comentário, sobre a coordenação do curso.
Esta de parabéns!

NA

Nenhuma

n

.

O curso deveria ter mais laboratórios, para melhor capacitação dos alunos 

nenhum

.

Nenhum.

nao

.

Nenhum

n

Sem comentarios

Nada a declarar

Nenhum

nda

muito bom

satisfatorio

Asdf

.

Sem sugestão

Ok

nao

 nao

Nenhum

.

Se resume a fazer matrículas. ..

Parabéns pela gestão eficiente.
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Tornar mais rápido a emissão de declarações e históricos.

Ampliar os serviços do sistema on line...

 -

Atendimento satisfatório 

sem sugestão

Kkk

mais atuação

Cobrem mais dos coordenadores do curso

Sem comentários.

melhorar o laboratorio

nemhuma

.

Excelente

[null]

excelente, continuem assim.

.

Nenhum

Nada a comentar 

Fg

Tudo ok

A 

... 

Excelente diretoria

Nada a declarar.

Total de respostas: 173 Deveriam responder: 242 Não respondidos: 69

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo

Respostas

.

Aceito férias!

 xxx

n

.

Melhora na infraestrutura

..

Equipem as salas com materiais audiovisuais, todas as salas.

Finalizar a obra e migrar o curso definitivamente para a estrutura anexa que está sendo construída há anos na retaguarda 
do campus.

sem comentarios

Providenciar o quanto antes a conclusão do prédio anexo, para otimizar o espaço físico.
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Melhore a infraestrutura, e termine logo aquele novo prédio do superior. 

muito bom

Precisa de muitas melhorias em várias áreas.

OK

Nenhum

..................

Ok

Existe a necessidade de melhorias na estrutura das salas do DCC. Melhorias nos recursos audiovisuais e equipamentos, 
como ar condicionados.

O campus Monte Castelo precisa com urgência  de uma dedetizacão. Há  ratos nas proximidades do restaurante. 
Precisamos variar o cardápio  do Restaurante.

investir mais nos recursos audiovisuais nas salas

Nenhum comentário

Nenhuma

SEM COMENTÁRIOS

Melhorar a estrutura e qualidade da instituição tanto fisica, quanto docente e laboratorial.

O restaurante universitário está cada vez pior. Nosso curso é integral, precisamos de condições mínimas para poder 
passar o dia inteiro no Ifma.

.

Aumentar a oferta de disciplinas por período.

Os laboratórios de engenharia civil deixam muito a desejar. 

-

o

Melhoria da infraestrutura

Não

Tudo bom! 

Investimentos em acessibilidade e infraestrutura.

Mais incentivo a atividades;

nada a declarar

,

Melhorar as instalações, principalmente das salas de aulas e laboratórios...

SEM COMENTARIOS

-

Melhores salas

Nada

a

Melhorar as estruturas físicas do prédio.

A melhora das instalações física e da biblioteca.

Nao
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É interessante uma mudança no cardápio do RU, a água do bebedouro tem gosto de cloro. 

Instituição bem organizada. Sou muito grato em estudar nela. Com o tempo iremos nos destacar no cenário nacional 
quanto a ensino superior.

-

Avaliar mais seus professores sua frequencia, relacao professor e alunos, avaliacao destes por seus respectivos alunos e 
etc.

Atenção e dedicação ao ensino superior

muito bom

Bom

Melhorar o ambiente de aula, ajeitando os aparelhos de ar condicionado, e expandir o limite de emprestimos de livros na 
biblioteca, pois o limite atual é insuficiente

.

MELHORAR A ACESSIBILIDADE

Departamento de engenharia civil precisa de mais salas e mais estrutura nos laboratorios, investir em programas de 
computadores para materias como transporte e estrutural, abrir mais concursos para professores desde o inicio do curso, 
melhorando entao o nivel dos alunos

.

Não

.

nao

É necessário uma organização melhor dos campus, pois os cursos ficam muito espalhados e quando alguem de fora por 
exemplo quer uma informação, não existe nada que o auxilie, pois são departamentos jogados de um canto para o outro.
É uma vergonha, é tudo desorganizado

Melhorias na lanchonete.
Aumentar o acervo de livros na biblioteca, e o limite de livros a ser pego por nós alunos, tendo em visto que em alguns 
períodos cursamos até 9 cadeiras

Melhorar o serviço de restaurante.

Nada

Melhorar

Melhorar.

Mais salas para o dcc

Nenhuma 

.

Nada

Recursos inprecidiveis para o curso, como laboratorios e salas de aula são bastante limitados. Enfrentamos um período de 
avaliação do MEC e durante quase todo o semestre tivemos problema com solicitação de obras, matérias, etc.

Sem mais no momento

As obras do novo prédio nunca fica pronto! Atualmente, tem pouco espaço na área de vivência, biblioteca e restaurante. Isso 
prejudica o conforto dos alunos e funcionário em geral no campus. 

Fornecer um ambiente que incentive o aluno à vivenciar o que ele está estudando.

Nenhuma

Sem comentários

Separar o prédio do ensino superior dos demais
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Serviços satisfatórios.

.

Precisa de algumas melhorias

e

Nenhuma

Terminar o prédio anexo.

Cobrar mais disciplina dos professores.

---O prédio do IFMA deveria passar por constantes manutenções, além de reparos dos ares-condicionados, do sistema de 
iluminação das salas de aula . 
------Observa-se que não existe uma política de uso devido da energia elétrica, os banheiros são inadequados para o uso.  
----O IFMA deveria ser mais rigorosos na identificação das pessoas que são visitantes ao passarem pela portaria de 
entrada do aluno.
----O portal do IFMA deveria ser mais fácil de navegar e com informações dos cursos e suas coordenações.
----O setor de esporte deveria ser mais divulgado e instalações adequadas.

 n/a 

Laboratórios e mais equipados para nosso curso seria excelente.

Melhorar a sinalização do campus, fazendo assim com quê visitante saibam se localizar sem precisar de informações 
vocais ,e somente, visualizações 

Precisamos de mais estrutura !

O curso de Engenharia Civil necessita de mais investimentos em laboratórios, recursos e aumento do quadro de 
professores. 

.

NADA A DECLARAR.

na

Precisamos do prédio novo funcionando com urgência.

Nd

Sem sugestao

 Melhoria continua

Nenhum

Nenhum

Melhorar a infraestrutura, colocar ar-condicionados que funcionem.

Z

Não há, no momento.

nao

Trocar aparelhos de ar condicionado defeituosos. Melhorar a limpeza nos banheiros. Melhorar o estacionamento do fundo 
do campus.

Mais empenho em conseguir ministrar as disciplinas no período letivo sem sacrificar as férias dos alunos.

.

Deveria ter uma estrutura mais bem adequada, uma reforma do Campus também se faz necessário, assim como mais 
laboratórios e recursos extra-sala para o Ensino Superior. 

Precisa de mais salas de aula e novos equipamentos e espaço para laboratórios

predio de trás, completar
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 Nenhum.

.

Melhorar.

falta terminar o prédio lá com a academia, pls

finalizar o prédio em construção e disponibilizar salas de aulas que se fazem necessárias.

Não há

Melhorar infraestrutura da biblioteca

Acho que poderíamos resolver a deficiência da biblioteca se os alunos pudessem sugerir livros para compra. A biblioteca 
tem vários livros novos de engenharia civil que foram alugados pouquíssimas ou nenhuma vez porque não são os livros 
que precisamos.

sem sugestões

Nenhum comentário, sobre a o campus.

NA

Nenhuma

n

.

Um bom curso 

nenhum

.

Nenhum.

nao

.

Aumentar a biblioteca, o espaço não atende a quantidade de alunos.

n

Sem comentarios.

Nada a declarar

Nenhum

nda

muito bom

Precisa entregar a prédio das engenharias urgente

Asdf

.

Sem sugestão

Ok

nao

 Não

Nenhum

.

Esta cada dia pior em todos os aspectos. A direção segrega o curso de engenharia civil, deixando ser sucateado. 
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Garantia de melhoria das instalações dos laboratórios

Melhorar o acervo da biblioteca. Mais laboratórios para o curso de Engenharia Civil.

Nos últimos anos a estrutura melhorou consideravelmente.

 -

Salas suficientes para o curso de civil

sem sugestão

Gggg

melhorias d estrutura

Melhorar o acervo do curso de Engenharia Civil da Biblioteca 

Sem comentários.

melhorar o laboratorio

nemhuma

.

Excelente

[null]

um pouco menos de burocracia seria melhor.

.

Nenhum

Nada a comentar 

Fh

A biblioteca precisa ser mais fiscalizada em relação ao barulho

A

... 

Aumentar quantidade de salas. Separr Ensino Superior do Médio. Abrir bibliotecas por departamento.

Nada a declarar.

Total de respostas: 173 Deveriam responder: 242 Não respondidos: 69
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Aplicação: Avaliação Desu - 2014/2 - Cursos

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: 1
Deveriam responder: 41
Não respondidos: 40
Média: 4

1 Muito Bom

100 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?

Total de respostas: 1
Deveriam responder: 41
Não respondidos: 40
Média: 4

1 Muito Bom

100 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 1
Deveriam responder: 41
Não respondidos: 40
Média: 3

1 Bom

100 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 1
Deveriam responder: 41
Não respondidos: 40
Média: 3

1 Bom

100 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?

Total de respostas: 1
Deveriam responder: 41
Não respondidos: 40
Média: 3

1 Bom

100 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 1
Deveriam responder: 41
Não respondidos: 40
Média: 2

1 Regular

100 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 1
Deveriam responder: 41
Não respondidos: 40
Média: 3

1 Bom

100 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?

Total de respostas: 1
Deveriam responder: 41
Não respondidos: 40
Média: 3

1 Bom

100 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

Confeccionar e adequar apostilas para esinsino a distância

Total de respostas: 1 Deveriam responder: 41 Não respondidos: 40

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

Confeccionar e adequar apostilas para esinsino a distância

Total de respostas: 1 Deveriam responder: 41 Não respondidos: 40

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu

Respostas

Confeccionar e adequar apostilas para esinsino a distância

Total de respostas: 1 Deveriam responder: 41 Não respondidos: 40

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo

Respostas

Confeccionar e adequar apostilas para esinsino a distância

Total de respostas: 1 Deveriam responder: 41 Não respondidos: 40
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Aplicação: Avaliação Desu - 2014/2 - Cursos

Agrupado por: Curso EADLI - Ead - Licenciatura em Informática

Você Considera Que o Coordenador do Curso Tem Presteza e Disponibilidade para Atender os Alunos?

Total de respostas: 131
Deveriam responder: 297
Não respondidos: 166
Média: 2,85

5 Excelente
20 Muito Bom
63 Bom
36 Regular
7 Insatisfatório

3,82 %

15,27 %

48,09 %

27,48 %

5,34 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?

Total de respostas: 131
Deveriam responder: 297
Não respondidos: 166
Média: 2,78

5 Excelente
18 Muito Bom
62 Bom
35 Regular
11 Insatisfatório

3,82 %

13,74 %
47,33 %

26,72 %

8,4 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 131
Deveriam responder: 297
Não respondidos: 166
Média: 2,72

5 Excelente
15 Muito Bom
60 Bom
40 Regular
11 Insatisfatório

3,82 %

11,45 %
45,8 %

30,53 %

8,4 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 131
Deveriam responder: 297
Não respondidos: 166
Média: 2,81

5 Excelente
16 Muito Bom
62 Bom
45 Regular
3 Insatisfatório

3,82 %

12,21 %47,33 %

34,35 %

2,29 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?

Total de respostas: 131
Deveriam responder: 297
Não respondidos: 166
Média: 2,95

8 Excelente
24 Muito Bom
59 Bom
33 Regular
7 Insatisfatório

6,11 %

18,32 %

45,04 %

25,19 %

5,34 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 131
Deveriam responder: 297
Não respondidos: 166
Média: 3,01

5 Excelente
33 Muito Bom
56 Bom
32 Regular
5 Insatisfatório

3,82 %

25,19 %

42,75 %

24,43 %

3,82 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 131
Deveriam responder: 297
Não respondidos: 166
Média: 2,78

6 Excelente
17 Muito Bom
62 Bom
34 Regular
12 Insatisfatório

4,58 %

12,98 %
47,33 %

25,95 %

9,16 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?

Total de respostas: 131
Deveriam responder: 297
Não respondidos: 166
Média: 2,58

5 Excelente
13 Muito Bom
53 Bom
42 Regular
18 Insatisfatório

3,82 %

9,92 %

40,46 %

32,06 %

13,74 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

Estrutura um pouco mais.

nada

------

Um melhor diálogo 

deveriam responder os emails dos alunos de forma mais rapida, problemas deixam de ser resolvidos e prejudica os 
alunos pela falta de resposta em tempo certo.

Gostaria que a Coordenação visitasse mais os polos,oferecem palestras e outros cursos extra classe aos alunos.

Que se ofereça mais aulas presenciais, principalmente nas disciplinas de programação. 

Acompanhamento satisfatório.

MAIS ATENÇÃO AOS NOSSOS QUESTIONAMENTOS E COBRANÇAS

.

atender e resolver os problemas dos alunos pois muitas vezes pedimos ajuda para entender nossa situação nas 
disciplinas ofertadas e nossas duvidas não são sanadas com a devida urgência 

Uma sugestão é para que a coordenação seja mais presente, esteja mais perto de seus alunos.
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Deixo aqui a minha sugestão ao coordenador: 
Normatizar á vinda do docente na abertura da disciplina e no fechamento da mesma; 
Propor normas para solucionar problemas do curso.
Observação: Sofremos muito, deste do ingresso do curso (2010 - 2013), perdemos até a conta de quantos coordenadores 
entraram e nada fizeram para organizar a instituição, o resultado se mostrar na desistência lastimável de alunos, tal 
situação da desistência também foi pelo seguinte motivo de “PRÈ REQUISITO”, ressalto novamente que os antigos 
coordenadores nada fizeram para solucionar o problema. Enfim a chegada da atual administração juntos com a sua equipe 
vem organizando a instituição.
Deixo aqui as minhas considerações ao coordenador:
Parabéns pelo trabalho que está realizado na coordenação;
Cumprimento o senhor e a sua equipe pela organização que vem proporcionando aos acadêmicos.

A coordenação de informatica todo ano mudava o coordenador , mas atual piorou! para falar a verdade no meu ponto de 
vista a coordenação ate que tentava mais nunca funcionou de forma organizada.

Cuidar para que nas próximas turmas tenham o cuidado de acompanhar nos encontro presenciais, com intuito de fortalecer 
o andamento dos alunos, uma vez que ficou vazio, isso repercutiu em tamanha desistência.  

Sugiro que todas as atividade presenciais deveriam ser antes do envio pelo aluno, de qualquer atividade avaliativa ou fórum 
temático, isso em EAD.

deveriam ser informados, das mudanças em tempos real.

O curso tem uma boa organização.

Desnecessário a troca de coordenação de curso. pois o alunos ficaram desamparados

fazer um cronograma das disciplinas e coloca-lo em prática.

MUITO BOM

BOM

Que sejam mais pontuais no atendimento aos educandos, pois quando recorremos à Coordenação, geralmente é porque 
se trata de algo urgente e precisamos de respostas prontamente. 

QUE CONTINUE SENDO ESTE EXEMPLO DE COORDENADORA

Entendo que a falta de acompanhamento aos polos deixa muito a desejar , acredito que os coordenadores dependem de 
instâncias maiores e a falta destes emperra muito o trabalho do coordenador do curso. Outra coisa que é preciso 
acompanhar de perto é a questão das pendências de notas de alguns acadêmicos que nunca chegam as re ofertas.

Gostaríamos que houvesse maior afetividade entre a coordenação e os educandos

A coordenação do curso pode sempre melhorar a forma de trabalho, melhorando o desempenho do curso.

O questionamento que faço é com relação a lentidão na conclusão e diplomação do curso de licenciatura em informática 
(Polo de Barra do Corda) que até a presente data não aconteceu, isto é lamentável, pois se trata de uma universidade 
federal, a qual fico desacreditado de seus compromissos.

Que fosse feito um acompanhamento mais frequente e próximo dos discentes.

Atende as expectativas, porém precisa melhorar.

Sem comentários

Agilidade no atendimento aos alunos.

Muita boa a coordenação, continuem assim pois dependemos mts de vocês..

Que as notas sejam lançadas logo pós o término da disciplina.

Nada

Muitas questões deveriam ter sido resolvidas logo no início do curso para que os alunos não ficassem prejudicados ao 
final, e isso não ocorreu.

faltou um pouco de organização no andamento do curso

Razoável deve melhorar em algumas coisas. 

responder aos questionamentos dos alunos com mais rapidez
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Diante de tudo que aconteceu durante o curso, de várias mudanças na coordenação, foi bom, mas deveria ter sido melhor 
com mas empenho da equipe da coordenação. 

Que dê um Acervo Bibliográfico maior para a construção da monografia 

 Pelo menos uma vez por semestre acompanhe os pólos mais de perto, ou seja, presencialmente.

1

A coordenação precisa acompanhar melhor os polos, pois nós alunos sofremos todo o tipo de necessidade, em Arari, a 
coisa começa a mudar, mas em passos muito lentos e já estamos finalizando o curso. Há de se fazer algo mais para que 
haja realmente qualidade no ensino e na aprendizagem. O mérito da aprendizagem, até agora, dá-se, principalmente, pelo 
esforço de cada aluno, que vem vencendo as adversidades, na cara e na coragem. 

atender as nossas solicitações em tempo hábil

ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DOS TUTORES PRESENCIAIS.

Sem Comentários

Não adianta muito falar mais, já falei bastante no entanto...

Mais atenção aos cursos a distancia

não

Sem sugestões

Eficacia no atendimento a imposições de alunos no ambiente

Melhora a interação entre alunos e professores

NADA A DECLARAR

Sem.

Que sejam mas eficaz, estamos a 6 anos para concluir um curso de 4 anos

A Coordenação deste curso mudou de coordenador várias vezes, o que tonou o mesmo ineficiente.

que melhore curso.

UMA APENAS: DAR MAIS ATENÇÃO AS REIVINDICAÇÕES DOS DISCENTES.

Gostaria que melhorasse na presteza e qualidade.

Nenhuma

É uma boa coordenação

Nada a comentar.

Que continuei dando assistência aos alunos principalmente os que tem muita necessidades.

nada a fazer

.

Fazer com que a turma 2010.1 termine forme no meio do ano

Reforma para com todos os envolvidos.

o coordenador precisar atender os alunos de de Ead com mais celeridade

Está bom, mas é sempre bom melhorar. 

Nada 

Sugiro que a Coordenação do curso seja mais presente, com encontros presenciais.

.

Sem sugestões

Manter um coordenador durante o período do curso.
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Melhorias no retorno do que se é pedido.

Acompanhar o curso mais de perto, verificando a necessidade dos alunos.

Excelente coordenação!

o curso poderia ser melhor no que tange ao suporte. Faltou apoio, atenção, acompanhamento e muito mais.... 
principalmente no nosso  curso de licenciatura em informatica. 

Sem comentários.

Mais rapidez no trabalho.

Gostaria que as solicitações de atualizações de notas por exemplo fossem mais rápidas.

Sugestão que sejam rápidos na presteza com relação as informações, pois nós alunos por várias vezes ficamos sem 
respostas as informações solicitadas e muita das vezes necessitamos de urgência e ficamos sem tais informações. 
Importante que os coordenadores estejam mais presentes, pois sentimos que o insucesso (talvez) se deva a essa falta de 
controle com relação aos coordenadores e tutores de pólo que muita das vezes não demonstram interesse com o ensino.

Sejam um pouco mais flexíveis a realidade de cada Pólo.

nenhuma

Gostaria que fosse feito um levantamento da real situação dos formandos. E que isso fosse informado a cada aluno. Isso 
seria importante, pois estamos à distância e temos dúvidas quanto a conclusão do curso.

Mais clareza no que diz respeito as notas, flexibilidade quanto aos erros da coordenação, pois a cada nova coordenação 
sempre há uma frase comum entre eles que é  "Vamos tentar resolver mais como vocês sabem a culpar e da coordenação 
anterior". 

Que a coordenação melhore no atendimento.

melhor cumprimento dos calendários. 

Nada a declarar. 

Disponibilizar mais livros de informática na educação para atender os estudantes do curso.

Busque sempre o aprimoramento dos ambiente 

Para termos mais tutores presenciais!

A Coordenação do Curso deve dar mais atenção a como anda o desenvolvimento das aulas. Isso deixa a desejar.

Creio que por estarmos em um período de reorganização, a coordenação "sofreu" um pouco para se organizar e dar 
suporte aos alunos. Em relação à coordenações passadas, a dessa gestão ficou um pouco a desejar no quesito do 
atendimento aos alunos.

Maior agilidade nas respostas aos questionamentos dos alunos

Melhorar

Que sejam mais rápido nas respostas feita pelos os alunos.

Por parte de todos , temos que cumprir o calendário, para que possamos terminar o curso em seu devido prazo. 

A diretoria do curso deveria ter mas atenção maior para os  alunos, pois não estamos tendo retorno diante de diversas 
atividades. 

Que seja mais rápido quanto as questões de atraso, no esclarecimento dos alunos. 

sem comentrio.

Tivemos muitos problemas no atendimento ao aluno: diretor do curso sempre mudando, muita demora em resposta aos 
questionamentos, etc.

 Acompanhe ou visite os  polos mais de perto, pois os coodernadores locais não se movem para resolver os problemas 
dos alunos nos cursos.

Acho regular pois não tenho muito contato com a coordenação .

Regular
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A falta de comunicação entres os alunos e a coordenação, as vezes é falha, e isso atrapalha no desenvolvimento do curso e 
também dos alunos.

Acompanhar o curso mais de perto.

nada a comentar

Sempre que precisei fui atendido.

Nenhuma

A coordenação do curso está desenvolvendo um bom trabalho, mas precisa de uma atenção especial em relação às notas 
do Q- acadêmico, nos casos em que alunos aprovados estão mantidos como reprovados ou de reposição.

Necessita-se de uma gestão mais democrática que atenda, em tempo satisfatório, as necessidades dos alunos.

Sugeria maior participação com os alunos, visitando e sanando dúvidas que surgem com frequência.

Focalizar mais na parte bibliografia e disponibilizar aos alunos.

Deveria ser mais rápido em responder o aluno.

Esteja sempre por dentro do funcionamento real do curso nos diversos polos.

nada a acrescentar

Somente que o mesmo poderia manter mais comunicação entre os alunos, pois atualmente existe outros tipos e meios de 
comunicação além do ambiente para que possamos ter o dialogo necessário para ambos ter acesso a informações. 

Realizar web conference com os polos mensalmente;
Criação do DCE;
Disponibilizar tecnologias moveis de acesso a informação aos acadêmicos do Campus e seus polos.

Um acompanhamento melhor.

Observar melhor as solicitações pelas alunos dando mais atenção aos mesmos na maioria dos casos individualmente.

Que avisem com antecedência minima de 24 horas o cancelamento de alguma atividade presencial por conta de alguns 
alunos não morarem na cidade do polo.

A Coordenação cumpre com seus devidos direitos

Ter mais tempo para com os alunos

Que os próximos cursos possa trazer  grandes melhorias e não deixa a deixar por parte da coordenação, e que aja 
compromisso com os estudantes .

Nada

Visitar o Polo de vez em quando.

A coordenação do curso de lic. em informática ead melhorou um pouco, mas gostaria de mais compreensão nos prazos 
das atividades e serem mais flexíveis para com os alunos, pois alguns desenvolvem outras atividades paralelas e as vezes 
não tem como cumprir todas as atividades como no caso das reofertas para a sala 2009.2.

Só falta um pouco mais de organização para todo o curso.

Mais organização 

Total de respostas: 131 Deveriam responder: 297 Não respondidos: 166

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

Mais livros direcionado para o curso.

nada

---------

Maior cobrança para com os alunos

apesar de ser curso a distancia, os encontros devem ser mais precisos para atender as necessidades dos alunos.
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O curso deveria ter mais encontro presencias,e aulas praticas quanto a disciplinas especificas de informática.

O curso é bom, mais precisa se oferecida disciplinas especificas do curso.

Curso organizado e com grande relevância para formação pessoal e de profissional da educação na área de informática.

MAIS EFICACIA

.

o curso é um curso maravilhoso,bem administrado,as reclamações sao quanto as orientações que muitas vezes não são 
passadas de forma correta

atenção, observação,dedicação para o curso.

Deixo aqui a minha sugestão ao curso 
Propor diretrizes e normas de funcionamento do curso, tais como: calendário de inicio e térmico de cada período. 

Prefiro não opinar!

Mais encontro presencial nas disciplinas de especificas de informática

Para melhor compreensão dos conteúdos das disciplinas técnicas e específicas, as mesmas deveriam ter sempre o 
acompanhamento presencial do tutor ou professor da disciplina. Já as pedagógicas, não seria tão necessário, pois, a 
experiência dos alunos e que já são professores propicia uma certa facilidade de compreensão a estes. 

deveriam seguir ou pelo menos tentar seguir o que se planejam com antecedências, pois os alunos as ou quase sempre 
ficam alheios .... 

Necessita de enfoque melhor nas disciplinas específicas.

Deveria ter mais organização e cumprimento de datas para melhor organização dos alunos
Quanto a formatura deve ser programada e organizada com antecedência para ter a participação assíduos de todos e 
informada aos alunos também com bastante antecedência.

muitos atrasos nas realizações dos cronogramas das disciplinas

MUITO BOM 

BOM

Que nas disciplinas específicas os encontros presenciais aconteçam logo no início da disciplina, isso facilita em muito a 
sequência. 

QUE AULAS SEJAM MAIS ATRATIVAS

Quando iniciamos o cursos falaram que teríamos aulas presenciais e a distância de todas as disciplinas, fato que no 
decorrer do curso não aconteceram na integra. Curso desse nível entendo que tem que ter mais  aulas presenciais.

Como sugestão, só gostaria que houvesse um pouco mais de atenção quanto ao fornecimento de material didatico

 Deve ser melhorada a assistência ao aluno nos momentos de estágio e TCC.

O questionamento que faço é com relação a lentidão na conclusão e diplomação do curso de licenciatura em informática 
(Polo de Barra do Corda) que até a presente data não aconteceu, isto é lamentável, pois se trata de uma universidade 
federal, a qual fico desacreditado de seus compromissos.

O Curso foi de grande importância para todos nós.

Ótimo curso, uma sugestão seria maior quantidade de encontros presenciais.

Sem comentários

Bom.

Um curso mt bom, se tivesse mais disciplinas voltadas para ele seria muito mais atrativo.

O curso foi muito bom, mas teve algumas falhas em relação a conclusão do mesmo.

Nada

Com relação a conteúdo e professores, não há o que reclamar. O que realmente faltou foi um pouco mais de práticas, 
encontros presenciais, um pouco mais de organização, pois vários eventos foram cancelados ao longo do curso.
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foram explorada poucas disciplinas especifica

Razoável deve melhorar em algumas coisas. 

ter mais encontros presenciais

O curso deveria ter sido com mas aulas presenciais principalmente as específicas.

O curso fio muito proveitoso, pois descobrir muitas coisas que não imagina que funcionava de tal forma.

O curso é excelente, profissionais em  sua maioria, especialista em sua area.  

1

O curso precisa de mais reforço nas disciplinas de peso, da área de informática, com mais momentos presenciais para as 
mesmas, a fim de que se possa nivelar o conhecimento dos alunos acerca, principalmente, das linguagens de 
programação e outras disciplinas afins, tendo em vista que a apresentação de alguns conteúdos deixou a desejar, 
causando lacunas, muitas, irreparáveis.

atender as nossas solicitações em tempo hábil

DEVERIA TER MAIS AULAS PRESENCIAIS NO INICIO E FIM DE CADA DISCIPLINA.

Sem Comentários

Não adianta muito falar mais, já falei bastante no entanto...

sem comentários

não

Disciplinas especificas do curso licenciatura e da área de informática deveriam ter uma carga horária mais ampla.

Curso importante pela qualidade que o curso nos oferece no mercado de trabalho

Melhora a forma de como resolver as questões burocráticas e dar mais suporte para os alunos. 

NADA A DECLARAR

Sem.

que coloquem as notas no q acadêmico de acordo com o ava.

O curso passou por várias modificações no decorrer do processo, prejudicando o andamento do mesmo.

organização.

QUANTO A METODOLOGIA DE ENSINO: PELO FATO DO CURSO SER NA MODALIDADE EAD, NÃO QUER DIZER QUE OS 
ALUNOS SEJAM AUTODIDATAS. OS PROFESSORES DEVEM ACOMPANHAR E ORIENTAR MAIS OS ALUNOS. QUE SEJA, "A 
DISTÂNCIA" OU PRESENCIAL.

O curso deve melhorar em alguns aspectos.

Curso bom, porém muitos atrasos letivos 

É um curso muito bom e fundamental para os professores.

Nada a comentar.

ajuda

nada a fazer

.

Proposta de curso muito boa

o curso deveria ser melhor assistido por parte de professores, coordenadores e discentes. 

sem comentários

Bom

Nada
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Sugiro que tenham mais aulas presenciais.

.

Sem sugestões

Tenha mais práticas.

Melhorias nas estruturas do curso.

Curso já deveria terminado, há muito tempo estamos aguardando a colação de grau, e agora que vamos fazer as 
disciplinas complementares

Curso muito proveitoso

É preciso que melhore para as próximas turmas que iniciaram, pois para nós que estamos terminando isso não foi 
possível.

Espero o que o próximo seja melhor. com mais recursos e mais acompanhamento mesmo  a distância.

Espero que melhore a forma de trabalhar a distância, pois em alguns pontos ficou a desejar.

Que haja mais aula práticas no inicios das disciplinas

O curso foi de muito proveito, embora nitidamente perceptível que houve um atropelamento no que diz respeito a 
organização e estruturamento. Senti falta de cursos de aperfeiçoamento que me muitas outras instituições oferecem aos 
seus alunos e no caso do IFMA só foi oferecido já nos últimos períodos.

O Curso é ótimo e deve continuar com novas turmas para a valorização do curso.

nenhuma

ótimo curso, no entanto, ainda há muito o que mudar em organização para que o aprendizado possa ser desenvolvido de 
forma satisfatória.

O curso é ótima falta apenas mais aulas presencias e professores com uma bom entendimento nas aulas de programação.

Que o curso tenha aulas gravadas com professores que seja transmitada para todos os pólos

Aulas gravadas com o professor presencial do Instituto.

Não tenho nenhuma crítica a fazer, apesar de às vezes me sentir desmotivado. Sugiro que haja mais atenção para conosco, 
pois houve um esquecimento da turma de 2010.1 de Codó. Um atraso enorme me fez acomodar e me sentir impotente, 
onde e-mails não eram respondidos a tempo, tutor que não compareceu ao encontro, ocasionando a reprovação no TCC1, 
e o desaparecimento das minhas notas do Estágio III.

Melhorar nos feedbacks.

Boa forma de aprendizagem 

Curso está bom, por cona que estamos no final . 

Acredito que deveriam dar mais disponibilidade de aulas presenciais com o acompanhamento do professor da disciplina, 
pois por mais que seja um curso a distância, não deveriam sobrecarregar o aluno sem ter o acompanhamento de um 
docente.

Se ater mais às datas fixadas para as atividades e fornecer melhor suporte aos alunos.

A grade é ótima, tudo ok.

melhorar

O curso é muito bom.

Cumprimento das datas de atividades do curso, ou seja, não haja tanto atraso.

o curso é ótimo, disciplinas com conteúdo qualificado e bem planejadas, mas precisa ter um pouco mas de atenção a nós 
alunos, pois sem agente o curso não tem enstenção para crescer

Que a Instituição responsável possa disponibilizar  aos alunos encontros presenciais principalmente nas disciplinas 
especificas do curso.

sem comenterio.
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O curso é muito bom, mas por ser + que a distancia, tivemos muitas dificuldades.

 O Curso de Licenciatura tinha tudo para ser um dos melhores em relação com os outros ofertados, mas devido alguns 
entraves, deixou muitos alunos desestimulados.

Queria que fosse mais organizado, pois muitas vezes acontece fatos, que nos prejudicam justamente pela falta de 
organização é comunicação .

Melhora o atendimento com os alunos

um curso que apesar de não está inserido na grade curricular, espero ter sucesso.

ter mais aulas presenciais

nada a comentar 

Excelente, possibilita a aquisição de conhecimentos que nos qualifica para o mercado de trabalho e prosseguimento na 
profissão.

que seja aberto para a comunidade e não apenas para professores

O curso está sendo muito proveitoso. Mas, gostaria que estivesse ocorrido mais encontros presenciais nas disciplinas 
especificas na área de informática.

O curso é bom, mas precisa de alguns profissionais que deem mais atenção às necessidades dos alunos.

O Curso deveria ser mais aprofundado nas disciplinas.

Que a carga horaria das disciplina especificas seja maior.

O curso está demorando muito em finalizar, muito tempo parado sem fazer nada podendo está cursando as disciplina que 
estão pendentes. 

Promover mais seminários.

muito bom o curso, espero melhorar nas questões inerentes a teoria/prática.

O Curso de Linc. em  Informática é bom, de certa forma contribui bastante para o crescimento profissional de cada aluno no 
qual busca torna-se uma verdadeiro profissional.

Criação de normativas para cada polo;
Mais aulas praticas;
Monitores (pessoas);
Laboratorios;
Criação de Grupos de pesquisas nos polos. 

É um curso muito bom.

Melhoria na organização evitando falta de professores nos pólos, no envio notas em tempo habil com tempo para preparo 
para as reofertas.

Nos encontros presenciais mandem professores de fato das suas respectivas disciplinas.

O curso é satisfatório, deixou a desejar um pouco porque tivemos poucas aulas.

Licenciatura em Informatica, Otimo curso, Mas nao fiquei totalmente satisfeita em como ela foi aplicada pela instituiçao

Precisa melhor mais , pois em partes deixa a desejar 

Nada

Poderia ter mais encontro Presencial nas disciplina de área Especificas.

Não satisfez todas as minhas expectativas.

Sugiro que disponibilize mais grades curriculares desse curso, pois e um curso muito bom e que abre muitas portas no 
mercado de trabalho. 

apesar de ser um curso a distância, ter mais aulas presenciais nos fim de semana para disciplinas especificas!

Total de respostas: 131 Deveriam responder: 297 Não respondidos: 166

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu
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Respostas

Estrutura um pouco mais.

nada

---------

Diálogo

precisa melhorar pelo menos o que eu vi nesse curso! precisa melhorar.

A diretoria deveria manter  mais comunicação com os alunos.

Que ofereça mais atenção para os alunos a distancia.

Organização adequada e satisfatória.

MAIS ATENÇÃO

.

quanto a administração do curso esta de parabéns apesar da demora na resolução de problemas, tem conduzido o curso 
com excelencia 

sem comentário.

Deixo aqui minha sugestão a Diretoria de Ensino Superior – Desu
Investir mais equipamentos e suporte para que haja uma melhor interação entre alunos e professores.

Prefiro não opinar!

Mais agilidade nas pendências

Assim como o tempo de cada atividade cobrada pela diretoria e coordenação, para a apresentação de cada atividade 
avaliativa, coordenação e direção deveriam cumprir com o tempo previsto no calendário anual. 

Que os próximos alunos não sofram com frustração por falta de profissionais não  compromissados com os alunos...

Excelente trabalho.

desconheço essa diretoria.
Não tenho contato.

nenhuma

CONTINUEM ASSIM

BOM

Tudo a contento. 

DESEJO QUE TENHAM MAIS RESPEITO COM OS ALUNOS

Acompanhar mais o andamento do cursos nos polos, também a falta de comunicação deixa muito a desejar.

Minha sugestão fica por conta da tomada de decisões, pois em alguns momentos do curso ficou muito a desejar

A Diretoria de Ensino Superior pode sempre melhorar a forma de trabalho, melhorando o desempenho do curso.

O questionamento que faço é com relação a lentidão na conclusão e diplomação do curso de licenciatura em informática 
(Polo de Barra do Corda) que até a presente data não aconteceu, isto é lamentável, pois se trata de uma universidade 
federal, a qual fico desacreditado de seus compromissos.

A Diretoria tem efetivado um trabalho satisfatório.

Atende as expectativas.

Sem comentários

Agilidade no atendimento aos alunos.

Continuem dando o melhor de vocês.

Essa nova diretoria está mais atuante. Parabéns!
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Nada

Nada a declarar.

deveria ser mais organizado o desenvolvimentos das atividades

Razoável deve melhorar em algumas coisas. 

ser mais presente na vida do aluno

Como fica distante do nossos conhecimentos, eu creio que estão trabalhando para uma educação melhor.

Diretoria muito atenciosa.

Por mais que haja mudanças de profissionais constantemente em varios coordenações, etc. não deixem os alunos sem 
comunicação, respondam os questionamentos, duvidas, deem noticias para eles.

1

Ações com base nas respostas anteriores.

atender as nossas solicitações em tempo hábil

COMPROMISSO PARA COM OS ALUNOS DOS POLOS.

Sem Comentários

Não adianta muito falar mais, já falei bastante no entanto...

Organizar mais as notas dos alunos, cobrar mais dos professores

não

Recursos tecnológicos utilizados de forma adequada.

Que vocês continuem se esfroçando pelos alunos

A diretoria precisa rever algumas coisa em relação a oferta do curso a distancia .

NADA A DECLARAR

Sem.

não tem culpa! isso a anos vem se arastando

Capacitar os colaboradores do curso.

qualidade do curso.

"IDEM, RESP. 9 E 10"

Tambem deve melhorar

Nenhuma

É uma boa dirtetoria

Nada a comentar.

ajuda

nada a fazer

.

Tornar o curso mais acessivél

Melhorar para com o próximo a ser ofertado.

sem comentários

Está bom, mas é sempre bom melhorar. 

nada

Que não deixem o curso tão distante.
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.

Sem sugestões

Visitar sempre os polos.

Nada.

Não conheço

Diretoria de Ensino Superior - Desu muito bom

Que as próximas turmas do curso de licenciatura de informatica possam ter uma assistencia melhor dos que nós tivemos   

Sem comentários

Mais recursos, e empenho de todos para que o trabalho seja realizado com sucesso.

Acelere mais o término da graduação, já estamos indo para o 5 ano em maio completa.

Sem nada a declarar.

Procurem sempre melhorar e ser cada vez mais acessíveis.

nenhuma

Acompanhem melhor a situação de cada aluno.

A penas um Continuem assim tá ótimo.  

descentralize o atendimento

Nenhuma

Nada a declarar.

Continuar fazendo um bom trabalho.

O foco principal é  a aprendizagem 

Com toda esse passa tempo que estamos bastante atrasados em relação ao fim da trajetória. Embora possa melhorar 
mais ainda em questão de se organizarem mais em relação ao professores presenciais. 

A Educação em EaD, ela por ser a distância, acredito que deveria haver mais encontros presenciais, por que ela está se 
tornando dispersa por falta de interesse de muitos.

Dar melhor suporte aos tutores em geral.

Melhorar a coordenação que deixou a desejar

melhorar

Que seja mais organizada.

Comunicar melhor os discentes sobre tudo que envolva o andamento do curso. 

a diretoria e um caso serio pois deixa todos os alunos sem respostas e muito e quando ha encontro muitas vezes não vem 
nenhum professor ficamos sem saber o que fazer diante de tanta dificuldade pra estudar

Que a Diretoria de Ensino Superior possa dar mais suporte aos cursistas (alunos) no atendimento reivindicado. 

sem comentario.

Como sugestão, facilitar mais o acesso do aluno a seus documentos, notas por exemplo, agilizar os resultados para que o 
aluno tenha consciência de sua situação.

Envolvam mais os polos nos seminarios tematicos desenvolvidos nos Campos ( como em Barra do Corda, IFMA Monte 
Castelo )

Nao tenho conhecimento sobre isso .

Regular

não 
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Não conheço

nada a comentar

Averiguar as notas que estão no AVA com as postadas no Q-Acadêmico para sanar pendências referentes a algumas 
disciplinas.

Nenhuma

Atualmente , busca-se melhores condições de vida e a educação superior é uma ótima oportunidade para quem deseja se 
qualificar. A  Desu vem fazendo um ótimo trabalho esperamos que continue buscando melhores cursos e condições de 
aprendizagem.

Continuem buscando melhoras.

Sugeria maior participação com os alunos, visitando e sanando dúvidas que surgem com frequência.

Parabéns, sabemos das dificuldades, dos entraves que o setor passou ao longo do curso.

Gostaria mais agilidade da diretoria em relação as disciplinas que estão pendentes.

Ouvir a opinião dos acadêmicos em relação a alguns assuntos.

ok

Somente que o mesmo poderia manter mais comunicação entre os alunos, para que possamos ter acesso as informações 
do que realmente a mesma pretende, pois ultimamente estamos sem saber de nada. 

Apresentação dos componentes desta Diretoria;

Encontro mensalmente entre os polos e a Diretoria.

precisa de algumas melhoria.  

Supervisionar melhor os que estão mais abaixo na hierarquia do curso com respostas mais rápidas as necessidades dos 
alunos que esperam muito por respostas.

****

Bom.

Dica: Proximo curso, enviar material impresso, enviar professor presencial pelo menos  vese em cada disciplina

cumprir com o tempo estimado ao curso  

Nada

Ficar mais atento aos acontecimentos do Polo.

Um curso que andou de percorreu com muitas cobranças para com os alunos e quando cobravamos algo para o beneficio 
aos estudantes o retorno sempre demorou.

Nenhum.

mais organização 

Total de respostas: 131 Deveriam responder: 297 Não respondidos: 166

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo

Respostas

Estrutura um pouco mais.

nada

--------------

Maior interação com os alunos

os professores precisam se empenhar mais para atender as necessidades dos alunos, os alunos ficam sem saber a 
quem pedir socorro.

O Ifma possui um ótimo espaço no Campus,os polos também poderiam oferecer um espaço melhor,com mais recursos 

03/05/2018 16:27 Página: 170 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

para os estudantes.

A instituição é excelente.

Instituição focada no desenvolvimento educacional e tecnológico dos estudantes.

MAIS ATENÇÃO AS NOSSAS COBRANÇAS

.

a instituição esta de parabéns por oferecer o curso de licenciatura em informatica um curso que abrir portas para que a 
educação esteja cada vez mais qualificada e de acordo com a demanda do mundo globalizado

sem comentário

Deixo aqui minha sugestão para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo
Guardar os dossiês dos acadêmicos em arquivos na web, para evitar perdas de documentos.

É uma ótima instituição e tem bons professores! 

Nada a declarar

O cursos, apesar de ser a distância, O IFMA, deveria está mais presente em cada polo, pois, a falta de material como 
fascículos, melhor qualidade na digitalização do material postado e vídeo aulas mais elaboradas, falta de informações 
sobre o andamento do curso para a efetuação e efetivação  de um planejamento pelos alunos e professores das atividades 
acadêmicas tudo de acordo com o calendário, ambiente moodle mais amigável.  .  

Que façam jus ao nome da instituição (mudanças... coordenadores, tutores etc) uma vez que os alunos não passem o que 
passamos...  

...

Campus muito bonito, porem é como se não fizéssemos parte desse campus.
É necessário mais interação com os polos.
Organização é essencial principalmente no período de TCC II onde exige que o professor fique por dento de tudo e mais 
dedicado aos alunos.

fazer um cronograma das disciplinas e coloca-lo em prática.

CONTINUEM ASSIM

BOM

Nada a comentar. 

QUE TODOS TENHAM MAIS COMPROMISSO E DEDICAÇÃO

Se preocupar mais com a comunicação com os polos, enviar professores com tempo hábil, disponibilizar os resultados 
(notas) dos acadêmicos no final de cada período, se preocupar mais com a questão das re ofertas, porque estamos 
chegando no final do curso e tem muitos alunos devendo notas e não dispomos de respostas (soluções).

Quanto ao compus Monte Castelo a sugestão seria intermediar de alguma forma na inserção da informática na rede 
estadual e municipal de ensino, pois para esses profissionais ainda não espaço no mercado de trabalho para quem 
deseja atuar como professor nessa área: licenciatura em informática

A organização e planejamento são indispensáveis para se ter sucesso em um trabalho social como a do IFMA, que é 
promover a educação de qualidade para todos.

O questionamento que faço é com relação a lentidão na conclusão e diplomação do curso de licenciatura em informática 
(Polo de Barra do Corda) que até a presente data não aconteceu, isto é lamentável, pois se trata de uma universidade 
federal, a qual fico desacreditado de seus compromissos.

Parabéns pelo trabalho!

Ótima oportunidade de oferta de cursos de qualidade.

Sem comentários

Agilidade no processo de finalização do Curso.

nada a comentar.
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Que seja dado continuidade aos cursos da EAD, dando oportunidade a outras pessoas  que não têm como cursar um 
ensino presencial.

Nada

Nada a declarar.

faltou organização no andamento de algumas disciplina, precipalmente falta de encontro presenciais  

Razoável deve melhorar em algumas coisas. 

disponibilizar professores e material didatico com maior numero

O ifma apesar de ser a primeira vez que ofereceu o curso de Licenciatura em Informática a distância, teve seus problemas, 
mas conseguimos chegar ao fim.

Sempre tive o sonho de estudar no IFMA, tentei por diversas vezes entrar na instituição mas nunca dava certo. Até que 
chegou a oportunidade de cursar não o ensino médio, mas sim um curso superior. Sou grato ao IFMA. 

Ofereçam mais cursos de extensão para as cidades do interior do Maranhão.

1

Idem anterior.

atender as nossas solicitações em tempo hábil

BIBLIOTECA COM ACERVOS ADEQUADOS E ACESSO LIVRE PARA MELHORAR A PESQUISA, APOSTILHA IMPRESSA PARA 
TODAS AS DISCIPLINAS E LABORATÓRIOS FUNCIONANDO COM QUALIDADE. 

Sem Comentários

Não adianta muito falar mais, já falei bastante no entanto...

sem comentários

não

Melhor estruturação das salas de aulas, com laboratório para a pratica de aula.

Institução importantissima para alunos do interior do Maranhão

Pouco posso opinar nesse item pois tive o prazer esta apenas duas vezes  nesse campus mas ele todas a estrutura que 
um aluno presica.

NADA A DECLARAR

Sem.

fraco, a direção do curso presencial mal educada.

Mudanças que esta instituição fez no decorrer do curso, ocasionando perdas de notas e outros.

que a defesa seja no pólo no qual o aluno estuda

"IDEM, RESP. 9 E 10"

Na minha opinião, todas as atividades deveriam ser feitas nos seus respectivos polos.

Faltou um pouco de atenção com os alunos 

Sem comentarios

Nada a comentar.

ajuda

nada a fazer

.

Abrir mais curso nos pólos

Atenção para com suas ações e concretizações que neste ocorreram de forma desencontradas.
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sem comentários

Ter mais contato dos os alunos, e ouvir as sugestões dos mesmos. 

nada 

Mais aulas presencias e menos atrasos, como por exemplo, as notas que demoram muito para serem postadas.

.

Sem sugestões

Promover encontro entre outros polos.

Melhor retorno das respostas quando é pedido.

Sou aluno DEAD

Excelenta instituiçao

Que as próximas turmas do curso de licenciatura de informatica possam ter uma assistência melhor dos que nós tivemos.   

Bons trabalhos, e mais recursos, para melhora o trabalho da equipe.

Que possam realizar um curso a distância com mais empenho e clareza.

Ofereçam logo as disciplinas pendentes para terminarmos logo.

Sem nada a declarar.

Sejam mais flexíveis a realidade dos polos em EaD... 

nenhuma

ótima instituição. Mas , como sabemos o ensino a distância é um desafio que deve ser superado com mais dedicação.

Como já foi comentado acima penas mais flexibilidade. 

melhorar na qualidade dos cursos

Nenhuma

Nada a declarar. 

Só estive uma vez no Campus Monte Castelo, foi na Jornada de   Informática. Foi muito bom conhecer o Campus e 
participar do evento.

A prioridade sempre é  os discentes 

Como falei, devem mais aprimorar em relação ao professores. 

Poderiam disponibilizar mais opções de cursos à distância.

Não se aplica - polo Caxias.

Ampliar a oferta de cursos à distância 

Melhorar

Que seja um pouco mais organizado, com relação aos cursos a distância.

Melhorar no cumprimento do calendário acadêmico, e ouvir as condições de cada polo sobre o mesmo. 

o IFMA deixa muito a desejar pois, quando se tem alguma reclamação passa dias a responder e quando responde, 
portanto o IFMA precisa olhar mas para os alunos para ter um ensino mas qualificado para a instituição.

Quanto ao IFMA é necessário que haja mais esclarecimento, principalmente quanto a documentação enviada ao campus.

sem comentario.

O IFMA é uma Instituição muito boa, porém nós não tivemos acesso a nada, na Jornada por exemplo tivemos muitas 
dificuldades.

 Levem aos polos, experiencias concretas realizadas pelos alunos dos ooutros Campos.
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Não tenho conhecimentos .

Ok

nao

....

nada a comentar

Continuem buscando ofertar cursos de qualidade para que possa alcançar cada vez mais pessoas que não podem se 
deslocar para outras cidades ou estados para conseguir uma graduação e que planejem a oferta de pós graduação para 
que possamos nos especializar com mais facilidade.

Nenhuma

Que continue oferecendo cursos de qualidade e ampliando o numero de pólos e de pós-graduação pois para quem conclui 
uma graduação necessita de uma especialização para melhor se qualificar, para atuar no mercado de trabalho.

Ofereçam mais cursos EAD para o polo de Dom Pedro-MA

Sugeria maior participação com os alunos, visitando e sanando dúvidas que surgem com frequência.

Que tente abranger mais publico com seus cursos, em especial o povo do interior do Estado.

ok.

Cumprimento de cronograma de curso.

mais comunicação

Somente que o mesmo poderia manter mais comunicação entre os alunos, para que possamos ter acesso as informações 
do que realmente a mesma pretende, pois ultimamente estamos sem saber de nada. 

Disponibilizar visitas aos polos distantes e um guia de acesso ao Campus, seja virtual ou impresso.

Disponibilizar aulas praticas para os demais polos nos laboratórios do Campus.

Um acompanhamento melhor.

Responder as questões levadas por tutores e professores com agilidade e praticidade ou seja dando mais atenção aos 
alunos que querem respostas que trazem preocupações como por exemplo referente a uma disciplina não cursada por 
algum motivo.  

*****

Bom.

Colaçao de grau Espero mim formar o mais rapido possivel, pois ja estamos com mais de 5 anos neste curso sendo que 
era pra ser so 4.

precisa ter mais compromisso com os estudantes.

Nada

disponibilizar Material na Biblioteca do Polo.

Não satisfez todas as minhas expectativas.

Nenhum.

mais organização 

Total de respostas: 131 Deveriam responder: 297 Não respondidos: 166
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Aplicação: Avaliação Desu - 2014/2 - Cursos

Agrupado por: Curso LBPF - Licenciatura em Biologia - Parfor

Você Considera Que o Coordenador do Curso Tem Presteza e Disponibilidade para Atender os Alunos?

Total de respostas: 3
Deveriam responder: 25
Não respondidos: 22
Média: 4

1 Excelente
1 Muito Bom
1 Bom

33,33 %

33,33 %

33,33 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?

Total de respostas: 3
Deveriam responder: 25
Não respondidos: 22
Média: 4

1 Excelente
1 Muito Bom
1 Bom

33,33 %

33,33 %

33,33 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 3
Deveriam responder: 25
Não respondidos: 22
Média: 4

1 Excelente
1 Muito Bom
1 Bom

33,33 %

33,33 %

33,33 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 3
Deveriam responder: 25
Não respondidos: 22
Média: 3,67

2 Muito Bom
1 Bom

66,67 %

33,33 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?

Total de respostas: 3
Deveriam responder: 25
Não respondidos: 22
Média: 3,33

1 Excelente
1 Bom
1 Regular

33,33 %

33,33 %

33,33 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 3
Deveriam responder: 25
Não respondidos: 22
Média: 3,33

1 Muito Bom
2 Bom

33,33 %

66,67 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 3
Deveriam responder: 25
Não respondidos: 22
Média: 4

1 Excelente
1 Muito Bom
1 Bom

33,33 %

33,33 %

33,33 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?

Total de respostas: 3
Deveriam responder: 25
Não respondidos: 22
Média: 3,67

1 Excelente
2 Bom

33,33 %

66,67 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

sem comentário

Que continue participando de forma ativa no processo.

Melhoria no atendimento e resolução de problemas

Total de respostas: 3 Deveriam responder: 25 Não respondidos: 22

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

sem comentário

Excelente,embora um pouco fragmentado.

Melhoria na qualidade do ensino  que estivesse atrelado de fato o ensino ,a pesquisa e extensão que ficou a desejar.

Total de respostas: 3 Deveriam responder: 25 Não respondidos: 22

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu

Respostas

sem comentário

Sempre participou ativamente sem exclusões para com alunas(os) do PARFOR ou,do Regular.
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Melhoria no atendimento e  na resolução de problemas

Total de respostas: 3 Deveriam responder: 25 Não respondidos: 22

Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo

Respostas

sem comentário

Apenas quero deixar meu agradecimento por ter nos dado a oportunidade de sermos alunas de excelentes professores.

Melhoria no atendimento e na resolução de problemas

Total de respostas: 3 Deveriam responder: 25 Não respondidos: 22
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Aplicação: Avaliação Desu - 2014/2 - Cursos

Agrupado por: Curso MTPF - Licenciatura em Matemática - Parfor

Você Considera Que o Coordenador do Curso Tem Presteza e Disponibilidade para Atender os Alunos?

Total de respostas: 2
Deveriam responder: 14
Não respondidos: 12
Média: 2,5

1 Bom
1 Regular

50 %

50 %

Como Você Avalia o Acompanhamento do Desenvolvimento do Curso Pelo Coordenador?

Total de respostas: 2
Deveriam responder: 14
Não respondidos: 12
Média: 2,5

1 Bom
1 Regular

50 %

50 %

Como Você Avalia a Qualidade de Atendimento Pela Secretaria/diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 2
Deveriam responder: 14
Não respondidos: 12
Média: 2

2 Regular

100 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 2
Deveriam responder: 14
Não respondidos: 12
Média: 2

2 Regular

100 %

Suas Sala(s) de Aula(s) São Adequadas para Ao Ensino e Aprendizagem?

Total de respostas: 2
Deveriam responder: 14
Não respondidos: 12
Média: 3,5

1 Excelente
1 Regular

50 %

50 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 2
Deveriam responder: 14
Não respondidos: 12
Média: 4

1 Excelente
1 Bom

50 %

50 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 2
Deveriam responder: 14
Não respondidos: 12
Média: 3,5

1 Excelente
1 Regular

50 %

50 %

Na Sua Avaliação o Acervo da Biblioteca (quantidade e Qualidade) Atende Suas Expectativas?

Total de respostas: 2
Deveriam responder: 14
Não respondidos: 12
Média: 4

1 Excelente
1 Bom

50 %

50 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

Espero que as futuras salas do PARFOR, tenham um atendimento mais digno quando comparado com a sala de 
matemática que está finalizando nesse ano de 2015.

Disponibilidade de tempo para os alunos

Total de respostas: 2 Deveriam responder: 14 Não respondidos: 12

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

Agradeço ao PARFOR pela oportunidade de crescimento profissional.

muito bom

Total de respostas: 2 Deveriam responder: 14 Não respondidos: 12

Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu

Respostas

Não tenho nada a comentar, até mesmo porque nunca tive acesso.

acompanhamento do curso

Total de respostas: 2 Deveriam responder: 14 Não respondidos: 12
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Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo

Respostas

Que acada ano a Instituição possa evoluir e melhor suas condições físicas e pedagógicas, em prol de todos que fazem 
parte da mesma.

Melhora as instalações

Total de respostas: 2 Deveriam responder: 14 Não respondidos: 12
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