
CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

Aplicação: Avaliação Desu - 2015/2 - 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: 241
Deveriam responder: 257
Não respondidos: 16
Média: 3,99

88 Excelente
83 Muito Bom
54 Bom
11 Regular
5 Insatisfatório

36,51 %

34,44 %

22,41 %

4,56 %
2,07 %

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

Total de respostas: 240
Deveriam responder: 257
Não respondidos: 17
Média: 3,92

82 Excelente
80 Muito Bom
62 Bom
9 Regular
7 Insatisfatório

34,17 %

33,33 %

25,83 %

3,75 %
2,92 %

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

Total de respostas: 240
Deveriam responder: 257
Não respondidos: 17
Média: 3,61

50 Excelente
73 Muito Bom
93 Bom
22 Regular
2 Insatisfatório 20,83 %

30,42 %

38,75 %

9,17 %

0,83 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 240
Deveriam responder: 257
Não respondidos: 17
Média: 3,67

56 Excelente
73 Muito Bom
91 Bom
17 Regular
3 Insatisfatório 23,33 %30,42 %

37,92 %

7,08 %

1,25 %

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

Total de respostas: 240
Deveriam responder: 257
Não respondidos: 17
Média: 3,23

39 Excelente
45 Muito Bom
100 Bom
44 Regular
12 Insatisfatório

16,25 %

18,75 %

41,67 %

18,33 %

5 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 240
Deveriam responder: 257
Não respondidos: 17
Média: 3,32

36 Excelente
57 Muito Bom
103 Bom
35 Regular
9 Insatisfatório

15 %

23,75 %

42,92 % 14,58 %

3,75 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 240
Deveriam responder: 257
Não respondidos: 17
Média: 3,17

37 Excelente
36 Muito Bom
111 Bom
43 Regular
13 Insatisfatório

15,42 %

15 %

46,25 %

17,92 %

5,42 %

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

Total de respostas: 240
Deveriam responder: 257
Não respondidos: 17
Média: 2,85

33 Excelente
31 Muito Bom
86 Bom
48 Regular
42 Insatisfatório

13,75 %

12,92 %

35,83 %

20 %

17,5 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

XXXXXX

Nada a comentar.

.

q

sem comentários.

Excelente Professor.

a                                

Nada a sugerir.

...

Nada a mencionar 

Nada a acrescentar 

--

Tá razoável 

Nada a declarar
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   .

.

.

...

Sem comentários.

Não.

.

ok

Nenhuma sugestão.

nenhum

Deveriam ser organizadas mais atividades como visitas técnicas para os alunos.

Tentar montar horários que não fiquem tão cansativos. Por exemplo, aqueles que começam as 14hrs e vão até as 21:49hrs 
sem intervalo. No final do dia o aluno já não consegue mais assimilar o conteúdo. 

Planejar e/ou programar mais atividades extra classe (palestras, visitas técnicas, mini cursos para atuação prática 
profissional, entre outros)

x

.

comunicar-se melhor com os alunos.

Conseguir mais livros acadêmicos na área para a biblioteca.

ok

Apresentar um programa de visitas técnicas que englobe todos os alunos. 

nada

...

Continuar o trabalho que está sendo desenvolvido.

N/A

Nada a declarar

ESTA FAZENDO UMA  BOA ADMINISTRAÇÃO!

 nada a declarar

A coordenação do curso é muito eficiente, acompanha o desenvolvimento do curso e se empenha em resolver os 
problemas concernentes ao curso de forma rápida, hábil e eficiente.

.

Está muito bom.

...

Sem cometários

Ok

.

Sem comentários

Excelente

n
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Mais assistência aos alunos! Mais divulgação de programas de estágio.

n

.

Excelente coordenador. Fala devagar e com muita atenção.

A Coordenação é excelente.

muito bom

Coordenacao muito boa do professor orlando, sempre disposto a ajudar os alunos. Continue assim professor.

---

Manter o nível no que se refere ao atendimento aos estudantes, informando sobre as disciplinas relativas ao curso, mas 
também atividades extra-curriculares.

.

.

o dialogo entre discente e hoje quem faz parte do mercado tanto ex alunos quantos quem já tem algum cargo de chefia na 
área corporativa seria de grande valia essa interação   

Adequar os horários para as pessoas que trabalham.

nada

.

nenhuma

-

a

Disciplina aproveitada

.

.

Nenhuma

Nenhum

muito bom.

não

Tentar organizar os horários de modo que ao menos as disciplinas obrigatórios não iniciem no horário das 14h. Para não 
prejudicar os alunos que estão realizando estágio.

nenhum

Nenhuma.

.

Sem comentarios

n/d

.

sem sugestões

Nenhuma no momento

sem comentários

NÃO HÁ
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-

sem comentários

-

A coordenação do curso efetua ótimo acompanhamento.

--

Nada a declarar.

Continuar com uma postura imparcial como esta sendo.

bom trabalho

Boa

Nada a comentar

Manter o excelente trabalho que está sendo desenvolvido 

Precisa-se de mais recursos laboratoriais 

nenhuma

nenhum

1334

Não

Muito bom

SC

Não

nada

Null

Não há sugestões

.

.

Horários mais flexíveis.

Nada

 .

Não

xx

A

.

.

a coordenação faz um trabalho satisfatório.

nao

não

Se envolver e/ou intervir na organização e moralização da biblioteca com educação e disciplina dos alunos enquanto nas 
dependências da mesma.

Nenhuma

.
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.

Ótimo trabalho desenvolvido pela coordenação do curso.

Sem comentários 

.

Disponibilização de mais disciplinas teoricas, como monografia , sociologia ou economia durante período de férias.

Ótima.

A

xxxxxxx

hy

Oferecer disciplinas especificas de férias.

Coordenação inteligente e eficiente.
A única sugestão que tenho é que possa ser mais explorado e abordado, seja por email, seja pessoalmente por meio de 
palestras com os professores envolvidos, sobre o tema da iniciação científica, para fomentar e valorizar a imagem de tão 
honrado trabalho entre os alunos.

.

não

Nenhum. 

Sem comentários

Acho que no período em que realizei minha graduação ocorreram grandes avanço no curso de Eng. Elétrica e espero que 
mais melhorias ainda estejam por vir.

sem sugestões

.

Nao tenho sugestões 

Nenhum

Nenhuma.

.

-

A coordenação faz um otimo trabalho.

.

Excelente

Sem sugestão

nenhum

n

.

Mais informações aos alunos

Ver a viabilidade de adequação das disciplinas do curso, tendo em vista que é gasto muita carga horária com disciplinas 
não tão importantes (P.Ex.: Termodinâmica, Resistência de materiais, Mecânica Geral) em detetrimento de outras que 
sequer são obrigatórias na grade atual (P. Ex.: Automação industrial, Redes Industriais, Proteção de Sistemas Elétricos, 
introdução a Telecomunicações e Segurança do trabalho). O foco do curso é a industria (Engenharia Elétrica Industrial) e 
não a acadêmia! Essas adequações são fundamentais para aproximar o IFMA do mercado de trabalho da maioria dos seus 
estudantes.

1
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.

Sem sugestões

Não

tornar EE mais competitivo

.

MUito bom

.

Sem sugestões e/ou comentários

Melhorar a participação dos alunos em atividades extra-classe.

Nenhuma

Òtima atuação do coordenador

Bom.

Acompanhamento pedagógico 

Bom

Sem comentários

nil

Melhorar a biblioteca e o acessoa a internet para os alunos.

Bom trabalho, professor Orlando!

 n

nenhuma

-

.

....

.

tudo maravilhoso

Excelente

Um curso de relacionamentos pessoais e um coordenador mais preocupado com eventos locais de amostra de pesquisas 
e orientação dentro do curso.

 .

Sem sugestão 

Nenhuma

n

sem comentarios

Nada a declarar

x

Continue o ótimo trabalho!

Sem comentários

NA

.
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nada a declarar

Nada a declarar

Não 

disponibilizar horarios diferentes

Nenhuma

sem comentários.

Sem

não

ok

r

Coordenação atua de forma eficaz!

sem sugestões 

nada a sugerir

xxxxxxx

O Coordenador é muito bom

Sem.

não

S

k

ok

llllllllllllll

Sem sugestões

sem comentários 

N/D

Sem comentários.

nenhuma

nda

Nenhum

Ok

Bom

nenhuma

nenhuma

Nenhuma

BOM

Continuem trabalhando para a melhoria do curso.

Gente boa

 Nenhum

Bom

03/05/2018 16:30 Página: 9 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

Manter o bom atendimento aos alunos

Não 

Melhoria contínua em seu atendimento e cooperação entre os discentes deste Instituto.

 NA

não

Nada

nenhuma

Total de respostas: 240 Deveriam responder: 257 Não respondidos: 17

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

XXXXX

Nada a comentar.

.

q

sem comentários.

Acompanhar a tendência de mercado nacional e internacional.

 a

Nada a sugerir.

... 

Nada a comentar no momento 

Nada a acrescentar

--

Tá favorável

Nada a declarar

   .

.

.

...

Sem comentários.

Não.

.

ok

Nenhuma sugestão.

nenhum

Deveriam ser organizadas mais atividades como visitas técnicas para os alunos.

sem sugestões

Acho necessária uma revisão ou atualização na Matriz Curricular do Curso, haja vista que muitas disciplinas se encontram 
defasadas e outras deveriam ser encaixadas a Matriz.

x

03/05/2018 16:30 Página: 10 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

.

aumentar aulas pratica

Proporcionar mais estágios em empresas na área da engenharia elétrica.

ok

.

nada

...

Reformulação da matriz curricular visando uma melhor distribuição de carga horária.

N/A

Nada a declarar

ESTÁ MUITO BOM!

 nada a declarar

Relacionado ao curso, este se apresenta com uma boa qualidade, ainda que poderia ser atualizada a sua grade curricular.

.

Está muito bom. 

...

Sem comentários

Ok

.

Sem comentários

*

n

Mais rescursos

n

.

sugiro que seja usado mais recursos visuais, pois sou surda.  

Deveríamos ter mais aulas práticas.

muito bom

oferecer mais cadeiras de ferias aos alunos

---

Disponibilizar uma carga horária mais adequada para o desenvolvimento de atividades práticas em laboratório.

.

.

fossem incluídas ou trabalhas na que já fazem parte da grade curricular  o desenvolvimentos de mini empreendimentos 
que englobe funções e debates como ocorre no mundo depois da graduação 

Oferecer mais cadeiras de férias para o curso.

nada

.

nenhuma

03/05/2018 16:30 Página: 11 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

Mais aulas práticas

a

Disciplina aproveitada

.

.

Nenhuma

Mais horários noturnos

muito bom.

não

Disponibilizar uma sala de estudo para os alunos da engenharia elétrica. 

nenhum

Nenhuma.

.

Sem comentarios

n/d

.

sem sugestões

Nenhuma no momento

sem comentários

NÃO HÁ

-

sem comentários

-

Melhora de laboratórios.

--

Tem melhorado o seu quadro de docentes cada vez mais tornando a instituição cada vez mais notável.

Que tenha mais conteúdo específico.

otimo curso

Bom

Nada a comentar

Manter o excelente estado do curso

O curso e muito bom, porém tem alguns déficits em matérias disponíveis para alunos

nenhuma

nenhum

Mais cadeiras de férias para ajudar quem trabalha

Não

Muito bom

SC
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Não

nada

Null

Não há comentários.

.

.

Sem comentários.

Nada

 .

Não 

xx

A

.

.

ainda temos que melhorar , alguns laboratórios não comportam todos alunos e muitas vezes não tinha sala disponível para 
assistir aula.

nao

não

Se envolver e/ou intervir na organização e moralização da biblioteca com educação e disciplina dos alunos enquanto nas 
dependências da mesma.

Nenhuma

.

.

Ótimo curso que está atendendo minhas expectativas 

Sem comentários 

.

Sem sugestões pois o curso excede as expectativas.

Bom.

A

xxxxxxxxx

j

Buscar estratégias para acelerar o andamento dos alunos em atraso.

As cadeiras opcionais podiam ser apresentadas de alguma forma, seja por email, seja por palestras, para que os alunos 
criassem interesse genuíno e fossem motivados a cursar mais para ter seu currículo mais completo.

.

não

Ótimo curso. 

Sem comentários

Por mais que o curso seja voltado para área industrial, acredito que disciplinas sociais deveriam ser mais valorizadas pelos 
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próprios alunos, pois diante de um ensino médio e fundamental que não possui o menor ensino ético, social ou 
econômico, acaba cabendo às disciplinas dos cursos superiores esta responsabilidade.

sem sugestões

.

Não tenho sugestões 

Salas com isolamento sonoro

Salas com isolamento sonoro

.

-

Ter mais cadeira de ferias

.

excelente

Sem sugestão

nenhum

n

.

Muito bom

Falta uma adequação das disciplinas tendo em vista que é gasto muita carga horária com disciplinas não tão importantes 
ao curso (P.Ex.: Termodinâmica, Resistência de materiais, Mecânica Geral) em detetrimento de outras que sequer são 
obrigatórias na grade atual (P. Ex.: Automação industrial, Redes Industriais, Proteção de Sistemas Elétricos e introdução a 
Telecomunicações)

2

.

Sem sugestões

não

tornar EE mais competitivo

.

BOM

.

Sem sugestões e/ou comentários

Revisar a ementa, uma vez que algumas disciplinas são ministradas quando o aluno não tem conhecimento prévio 
suficiente. 

Nenhuma

Alguns professores deveriam rever a metodologia de ministração dos conteúdos

...

 Melhorar laboratórios 

Bom

Sem comentários

nil

Melhorar a biblioteca e o acessoa a internet para os alunos.
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Continue sendo um curso muito bacana, viu, Engenharia Elétrica.

  n

nemhuma

 -

.

 ...

.

tudo maravilhoso

Muito bom

Não seria uma sugestão, mas pergunta... O que os professores ganham em ter uma lista enorme de candidatos a 
jubilamneto via reprovação?! O que ganha se fazendo ou tendo fama de professor com alto índices de reprovação é um 
número elevado de evazão??

 .

Sem sugestão 

Nenhuma

n

sem comentarios

Nada a declarar       

x

Bom

O curso deveria ter muito mais aulas práticas

NA

.

nada a declarar

Nada a declarar

Não 

o curso deve disponibilizar mais cadeiras de ferias

Nenhuma

sem comentários.

Sem

não

ok

r

Curso Organizado

sem sugestões 

nada a sugerir

xxxxx

bom,mas melhorar a biblioteca e os laboratorios

Sem.
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não

A

k

ok

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Sem sugestões

sem comentários

N/D

Sem comentários.

nenhuma

nda

Nenhum

Ok

Muito  bom

que possa ter disciplinas online sem a necessidade de aula presencial

nenhuma

Nenhuma

BOM

Mais práticas. Quase não tive aulas práticas. Comparando com outras instituições, ficamos bem atrás nesse quesito.

Bacana

 Nenhum

bom

Manter o bom atendimento aos alunos

Não 

Melhoria contínua em seu atendimento e cooperação entre os discentes deste Instituto.

NA

não

 Nada

nenhuma

Total de respostas: 240 Deveriam responder: 257 Não respondidos: 17

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

Respostas

XXXXX

Nada a comentar.

.

q

sem comentários.

Solicitar maior presteza de atendimento por parte da secretaria ao público.

 a

03/05/2018 16:30 Página: 16 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

Nada a sugerir.

... 

Contratar mais professores que não sejam substitutos. Melhorar o acesso ao sistema acadêmico que hora outra fica fora 
do ar

Nada a acrescentar

--

Funcionar o dia todo

Nada a declarar

   .

.

.

Vocês deveriam funcionar no horário regular. Varias vezes quando necessitei de serviços da DESU(dentro do horário de 
funcionamento) encontrei-a fechada.

Sem comentários.

Não.

.

ok

Nenhuma sugestão.

nenhum

tudo certo!

sem sugestões

.

x

.

atender a semana inteira na DESU

Melhor organização dos horários das disciplinas, principalmente quando professores estiverem saindo para fazer 
especialização.

ok

.

nada

...

Continuar o trabalho que está sendo desenvolvido.

N/A

Nada a declarar

DISPONIBILIZAR MAIS CADEIRAS DE FÉRIAS!

 nada a declarar

O diretor de ensino é muito presente na DESU, atendendo aos alunos de forma satisfatória e amigável. O tratamento 
pessoal da DESU é ótimo.

.

Está muito bom.
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...

Não colocar aulas do superior junto aos alunos do ensino médio, pois o barulho é constante, o que dificulta o aprendizado.

Ok

.

Sem comentários

*

n

Ampliar o local de atendimento

n

.

-

Diretoria atende bem as necessidades dos estudantes.

muito bom

Separacao do ensino superior com o ensino tecnico, a coincidencia de horários atrapalha bastante os alunos do superior.

---

Melhorar o atendimento aos estudantes, sendo mais ágil na resolução das demandas

.

.

nada a declarar

Adequar os horários para quem trabalha.

nada

.

nenhuma

-

Sugestão: transformar as salas que estão sem uso, no 3º piso do prédio administrativo em salas de leitura e estudo, uma 
vez que a reitoria desocupou várias salas!

Disciplina aproveitada

.

.

Nenhuma

Nenhum

muito bom.

não

Implantação de um sistema de solicitação de declarações e históricos mais acessível ao aluno.

nenhum

Nenhuma.

Montar horários que não terminem tão tarde como os de 22:40h, pois é um horário muito perigoso para deixar o IFMA.

Sem comentarios

n/d
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.

sem sugestões

Nenhuma no momento

sem comentários

NÃO HÁ

-

sem comentários

-

Maior organização na disponibilização de históricos e declarações.

Providenciar e disponibilizar máquina de xerox para os alunos. Agilizar a mudança de prédio do ensino superior.

Nada a declarar.

Que se aproxime mais do aluno.

bom trabalho

Bom

Nada a comentar

Manter o excelente trabalho desenvolvido

Mais organização de cadeiras e horários 

nenhuma

nenhum

23345

Não

Muito bom

SC

Não

nada

Null

Não há comentários.

.

.

Horários mais flexíveis.

Nada

 .

Não 

xx

A

.

.

quase não vou por lá , não tenho muito o que falar
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nao

não

Se envolver e/ou intervir na organização e moralização da biblioteca com educação e disciplina dos alunos enquanto nas 
dependências da mesma.

Nenhuma

.

.

Qualidade no atendimento

Muito boa 

.

Maior presteza aos alunos no atendimento pessoal do departamento.

Bom.

A

xxxxxxxxxx

m

Buscar montar bibliotecas setoriais.

Quando houver a prova do ENADE, DESU e IFMA deveriam se reunir com professores a fim de treinar os alunos que forem 
representar a instituição, para que o IFMA possa crescer mais em conceito e em respeito.

.

não

Não deixar faltarem professores para ministrar as cadeiras do período normal. 

Funcionamento as sextas feiras

E o prédio anexo atrás do IFMA, vai ficar pronto quando? Vejo turmas e mais turmas sendo abertas, porém não vejo o 
aumento de salas de aulas e muito menos de laboratórios.

sentimos muita dificuldade em ter aulas pela tarde, as vezes, pois, alguns alunos do médio estão nas salas do pombal 
fazendo muito barulho o que atrapalha as aulas. Nas bibliotecas também é quase impossível estudar devido o barulho 
nesse ambiente. Portanto, os espaços destinados aos estudos estão sendo usados para outros fins. 

.

Não tenho sugestões 

Estar com pessoal para atendimento no horário de funcionamento.

Ter pessoas presentes no horário de funcionamento da DESU

.

-

Ficar pelo menos um responsavel la na desu, já fui la as 19:00hs e lá nao tinha ninguém, sendo que só seria para fechar 
as 21:00hs.

.

Em todas as vezes que busquei a Desu, fui bem atendido.

Sem sugestão
Quando acessamos o sistema acadêmico, ele nos informa para responder um questionário, na verdade somos obrigados 
a responder a todos

nenhum
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n

.

Muita participativa

Ser mais efetivo nas melhorias estruturais do campus e analisar junto ao departamento e as coordenadorias, a viabilidade 
de inclusão de disciplinas que são mais focadas ao mercado de trabalho, lembrando que o curso tem foco na industria e 
está ficando cada vez mais distante dela e se aproximando da academia.

3

.

Sem sugestões

não

muito bom

.

BOM

.

Sem sugestões e/ou comentários

Melhorar o atendimento ao aluno e visitantes. 

Nenhuma

estender um pouco mais o horário de atendimento

...

 .

bom

Sem comentários

nil

Melhorar a biblioteca e o acessoa a internet para os alunos.

Mais funcionários.

n

nemhuma

 -

.

 ...

.

tudo maravilhoso

deixa a desejar em alguns aspectos, mas resolve.

Largar a "colegagem" e analisar o curso como se deve com cobranças e não passar vistas grossas no mesmo.

 .

Sem sugestão 

Nenhuma

n

sem comentarios
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Nada a declarar        

x

O sistema acadêmico poderia fornecer histórico e comprovantes de matrícula através da internet com código de verificação, 
assim como é feito na UFMA.

Deveria ter uma sala mais confortável para atender os alunos

NA

.

nada a declarar

Nada a declarar

Não 

melhorar a logistica via site

Nenhuma

sem comentários.

Sem

não

ok

r

Parabéns pelo ótimo trabalho 

sem sugestões 

nada a sugerir

xxxxxx

bom

Sem.

não

U

k

ok

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Sem sugestões

sem comentários

N/D

Sem comentários.

nenhuma

nda

Nenhum

Ok

Muito bom

nenhuma

nenhuma

03/05/2018 16:30 Página: 22 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

Nenhuma

BOM

Continuem a trabalhar pela melhoria do instituto.

Gente Boa e Resolvedor

 Nenhum

bom

Manter o bom atendimento aos alunos

Não 

Melhoria contínua em seu atendimento e cooperação entre os discentes deste Instituto.

NA

não

 Nada

nenhuma

Total de respostas: 240 Deveriam responder: 257 Não respondidos: 17

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

Respostas

XXXX

Maior acervo de livros principalmente na área de engenharia elétrica.

.

q

sem comentários.

Melhorar e manter a infra estrutura do Edifício. Melhorar a qualidade nos sanitários. Manter segurança interna e externa. 
Possibilitar melhoria nos estacionamentos.

 a

Nada a sugerir.

... 

Solucionar as goteiras do pombal

Nada a acrescentar

--

Terminar o novo prédio

Nada a declarar

   .

.

.

...

Sem comentários.

Não.

.

ok
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Nenhuma sugestão.

Melhor qualidade de internet, mais banheiros para o campus, pelo menos um vestiário com chuveiro descente e uma 
biblioteca apenas para o curso superior.

Gostaria que a inauguração do novo prédio correspondesse aos prazos!!

sem sugestões

.

Uma Biblioteca digna de um instituto de educação, ciência e tecnologia.

.

Aumentar a seguranca, colocar cameras na parte de tras na quadra e acessos.

Ampliar e climatizar a biblioteca.

ok

Fazer a separação entre ensino médio e ensino superior. Também, falta qualidade em infraestrutura de classe. 

nada

...

Melhorar a estrutura de algumas salas de aula, laboratórios, e estrutura física da faculdade.

N/A

Nada a declarar

É PRECISO UMA ATENÇÃO A MAIS NOS BEBEDOUROS!!!

 nada a declarar

O IFMA é uma instituição muito boa.

.

Está muito bom.

...

Melhor infraestrutura, isolamento acústico das salas de aula devido ao intenso barulho de alunos do ensino médio ou 
reformas, melhoria dos banheiros, mais higienização.

Ok

.

Sem comentários

*

n

Terminar a construção do prédio de engenharia.

n

Faltam alguns livros que poderiam ser adquiridos

-

É de conhecimento da maioria que ainda tem muita coisa para melhorar, mas ainda assim, o IFMA é referência no estado 
do Maranhão.

muito bom

O campus do ifma necessita de uma internet de maior qualidade, uma biblioteca com acervo e estrutura fisica maior, 
banheiros mais higienizados e funcionando adequadamente, salas acústicas devido ao grande barulho externo e 
bebedouros que possam gelar a água
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---

Melhorar a segurança da instituição, tanto no que se refere a atos de criminosos, como das instalações elétricas dentro da 
instituição.

.

.

buscasse aproximar seus cursos a sociedade que seja mais utilizados pra beneficio de pessoas próximas do campus que 
necessitam das inúmeras tecnologias estudadas pelos docentes e discentes do campus

Aumentar o acervo da biblioteca.

nada

.

melhor infraestrutura, melhor fiscalização do ensino médio(pois eles fazem mto barulho e ocupam salas do 
superior),melhorias no banheiro e mais higienização.

-

O espaço da biblioteca deixa muito a desejar. Está sempre cheia de alunos que geralmente não estão estudando, o espaço 
é muito pequeno, a ventilação não é adequada, não existem tomadas suficientes. Nos horários que normalmente os alunos 
do ensino médio deveriam estar em aula (teoricamente), estão em algazarra na biblioteca! Sugestão: transformar as salas 
que estão sem uso, no 3º piso do prédio administrativo em salas de leitura e estudo, uma vez que a reitoria desocupou 
várias salas!

Disciplina aproveitada

.

.

Nenhuma

Nenhum

muito bom.

não

Melhorar o acervo da biblioteca. 

nenhum

Nenhuma.

.

É necessário a atualização de livros na biblioteca. 

n/d

A biblioteca do IFMA é uma vergonha. Não tem acervo, não tem espaço pro superior e não temo principal: silêncio

sem sugestões

Nenhuma no momento

sem comentários

NÃO HÁ

-

sem comentários

-

Manutenção da bolsa alimentação durante as férias.

Manter banheiros limpos, com água no lavatório, sabão e papel higiênico nos sanitários. Providenciar e disponibilizar 
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máquina de xerox para os alunos. Agilizar a mudança de prédio do ensino superior.

Resolver a situação precária dos estacionamentos cada vez mais escassos. Avaliar a necessidade de um campo de futebol 
(que será muito pouco utilizado provavelmente) numa área que poderia acomodar muitos carros de professores, 
funcionários e alunos.

Que insira mais os seus alunos no mercado de trabalho, dê mais oportunidade.

melhorar os laboratorios e salas de aula

Melhoria da biblioteca 

Nada a comentar

Continuar com as reformas 

Gostaria que tivéssemos melhorias na blibioteca em relação à tamanho, organização, e menos suada
 

nenhuma

nenhum

456777

Não

Muito bom

SC

Não

nada

Null

A Biblioteca deve aumentar seu acervo de livros e as melhorias nos laboratórios e salas de aula se fazem necessários.

.

.

Sem comentários.

Nada

 .

Não 

xx

A

.

.

precisamos melhorar.

nao

não

Se envolver e/ou intervir na organização e moralização da biblioteca com educação e disciplina dos alunos enquanto nas 
dependências da mesma.

Nenhuma

.

.

Os alunos do ensino superior precisam de   um espaço maior
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Sem comentários 

.

Visto que não é possível atualizar a biblioteca anualmente, pois é um alto custo e inviável, devido a rápida atualização das 
edições, é necessário buscar a implantação de uma biblioteca virtual mais ampla com acesso inclusive através de 
aplivativo de celular.

Bom.

A

xxxxxxxxxxx

n

Melhorar as adaptações, bibliotecas e restaurante.

O novo restaurante está muito bom.
O posto de crédito para carteira de meia passagem devia voltar, e o prédio do ensino superior que foi previsto para sair há 
muito tempo, precisa ser concluído, pois a estrutura do pombal encontra-se velha e deteriorada em alguns casos.

.

não

A inauguração do prédio do ensino superior é muito importante. É difícil dividir o espaço com os alunos do ensino médio. 
Eles não têm maturidade para não atrapalhar as outras aulas do pavilhão superior. 

Melhorias na qualidade e quantidade de livros disponibilizados na biblioteca.

Falta infraestrutura, acessibilidade, mais salas de aula, laboratórios para vários departamentos, um segundo RU, entre 
outros itens.

sentimos muita dificuldade em ter aulas pela tarde, as vezes, pois, alguns alunos do médio estão nas salas do pombal 
fazendo muito barulho o que atrapalha as aulas. Nas bibliotecas também é quase impossível estudar devido o barulho 
nesse ambiente. Portanto, os espaços destinados aos estudos estão sendo usados para outros fins. 

.

Não tenho sugestões 

Salas com isolamento sonoro; 
Água, papel higiênico e mais limpeza nos banheiros.

Higienizar melhor os banheiros, sabonetes, papel higiênico e água são ESSENCIAIS.

.

-

Que o predio do ensino superior seja inaugurado logo. que separem tecnico/medio do superior.

.

Muito bom

Sem sugestão

nenhum

n

.

Bom

Os banheiros do campus Monte Castelo continuam exalando mal cheiro durante o período noturno. Além disso, os 
bebedouros ou não possuem água no turno noturno ou não conseguem ter pressão de esguicho suficiente ou temperatura 
da água gelada (em geral a água que sai do bebedouro é quente).

4

.
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Sem sugestões

Não

infraestrutura precária

.

Estrutura muito ruim

.

Sem sugestões e/ou comentários

Melhorar limpeza de banheiros. Separar alunos dos ensinos médio e superior, uma vez que os primeiros atrapalham o 
desenvolvimento e aprendizagem destes últimos fazendo muito barulho em salas vizinhas. Melhorar a sinalização para 
alunos novatos e visitantes. 

Nenhuma

Separar a biblioteca do ensino superior do ensino médio, pois os alunos do ensino médio fazem muito barulho

....

 .

bom

Reforma na biblioteca

nil

Melhorar a biblioteca e o acessoa a internet para os alunos.

Tanto tempo, mudou tanto e tem coisas que ainda são a identidade do colégio e que vão continuar sendo.

n

nemhuma

 -

A internet tem tido problemas constantes.

A biblioteca precisa de mais livros para Engenharia Elétrica a nível superior.

.

tudo maravilhoso

biblioteca necessita de mais livros e estrutura para o melhor aproveitamento do ensino em sala de aula.
laboratórios devem ter mais estrutura para que as aulas possam ser mais práticas!!!

Alinhar processos.

 .

Sem sugestão 

O acervo de livros da biblioteca precisa ser maior

n

sem comentarios

Nada a declarar      

x

A biblioteca tem que ser mudada. 

O ensino médio deve ser separado do ensino superior, deveria ter uma biblioteca, pois o que existe hoje é uma área de 
convivência.

NA
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.

nada a declarar

Nada a declarar

Não 

melhorar os laboratorios e separar curso tecnico  do nivel superior

Nenhuma

sem comentários.

Sem

não

ok

r

Estacionamento insuficiente 

sem sugestões 

nada a sugerir

xxxxxxxxxx

melhorar a biblioteca e os laboratorios

Sem.

não

U

k

ok

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Sem sugestões

sem comentários

N/D

Sem comentários.

nenhuma

nda

Nenhum

Ok

Muito bom

melhor internet para os alunos

nenhuma

Nenhuma

BOM

Mais trabalho, menos falácia. 

Parece uma escola e não uma faculdade

 Nenhum
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Bom

Manter o bom atendimento aos alunos

Não 

Melhoria contínua em seu atendimento e cooperação entre os discentes deste Instituto.

NA

não

 Nada

nenhuma

Total de respostas: 240 Deveriam responder: 257 Não respondidos: 17
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Aplicação: Avaliação Desu - 2015/2 - 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: 116
Deveriam responder: 120
Não respondidos: 4
Média: 3,49

23 Excelente
31 Muito Bom
45 Bom
14 Regular
3 Insatisfatório 19,83 %

26,72 %

38,79 %

12,07 %

2,59 %

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

Total de respostas: 116
Deveriam responder: 120
Não respondidos: 4
Média: 3,35

17 Excelente
29 Muito Bom
51 Bom
16 Regular
3 Insatisfatório

14,66 %

25 %

43,97 %
13,79 %

2,59 %

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

Total de respostas: 116
Deveriam responder: 120
Não respondidos: 4
Média: 3,55

24 Excelente
28 Muito Bom
53 Bom
10 Regular
1 Insatisfatório 20,69 %

24,14 %

45,69 %

8,62 %

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

Total de respostas: 115
Deveriam responder: 120
Não respondidos: 5
Média: 3,53

25 Excelente
22 Muito Bom
58 Bom
9 Regular
1 Insatisfatório 21,74 %

19,13 %

50,43 %

7,83 %

0,87 %

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

Total de respostas: 115
Deveriam responder: 120
Não respondidos: 5
Média: 2,95

13 Excelente
12 Muito Bom
55 Bom
26 Regular
9 Insatisfatório

11,3 %

10,43 %

47,83 %

22,61 %

7,83 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 115
Deveriam responder: 120
Não respondidos: 5
Média: 3,04

12 Excelente
19 Muito Bom
54 Bom
22 Regular
8 Insatisfatório

10,43 %

16,52 %

46,96 %

19,13 %

6,96 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 115
Deveriam responder: 120
Não respondidos: 5
Média: 2,87

11 Excelente
12 Muito Bom
56 Bom
23 Regular
13 Insatisfatório

9,57 %

10,43 %

48,7 %

20 %

11,3 %

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

Total de respostas: 115
Deveriam responder: 120
Não respondidos: 5
Média: 2,82

10 Excelente
16 Muito Bom
49 Bom
23 Regular
17 Insatisfatório

8,7 %

13,91 %

42,61 %

20 %

14,78 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

.

não

O coordenador deve mostrar-se mais flexível quanto as necessidades dos alunos e não levar em consideração somente o 
seu beneficio próprio. 

eficiente

.

n/s

Nenhuma observação.

    E

Por favor, coordenador, o curso "necessita" que voce seja mais presente para tomar conhecimento de diversos problemas 
como alguns PROFESSORES que faltam praticamente o semestre inteiro e nada é feito e vocês mesmo conhecem não se 
há alguma proteção para eles ou não, mas o professor Luís do Rosário e o Silvio faltam demais chegando a se 
apresentarem algumas vezes durante o semestre INTEIRO, eu não entendo como o curso quer melhorar com alguns 
professores como esses, acho que está faltando verdadeiras atitudes de um líder dos professores daquele departamento. 
Está na hora, também, de incentivar a atualização de livros e a compra de novos para a biblioteca da nossa área. 
Reorganizar a parte de trás do DMM que tem várias coisas, equipamentos e armários e colocá-lo em seu devido lugar. 
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É importante fazer maior integração das aulas teóricas com as oficinas e laboratórios. Divulgar amplamente os trabalhos 
científicos (projetos) para que mais alunos possam participar.

A falta de compromisso com que alguns professores permanecem a encarar suas disciplinas é muito grande, e o que 
agrava a situação é que se trata de disciplinas de alta relevância para o engenheiro mecânico, uma pena.

não

sem sugestões

Mais acompanhamento das atividades e aulas do curso e aproximação com os alunos.

 Ser mais atuante.

.

Mais organização

-

Desenvolver um programa de apoio para que os alunos da engenharia possam expor suas pesquisas.

.

Silvio faltou todas as aulas se possível conversem com ele.

acompanhar mais a frequências dos professores/seu comprometimento com as aulas e a turma

Reavaliar professores que são cheios de conhecimento mas com nenhuma didática.

-

nda

-

Coordenação pouco presente principalmente na questão do reconhecimento do curso!

sem sugestão

.

sfg\asg

Excelente

sem comentários

nenhuma

.

.

Que esteja mais atenta quanto a frequência dos professores... E que busque mais recurvos extra classe( laboratórios), bem 
como melhores e mais atualizados matrizes bibliográficas, além da quantidade dessas.

Melhorar o acompanhamento

Excelente

bom

na

não

Muito boa atuação de sua gestão.

Precisamos de um banheiro no departamento.

Considero que seria interessante fazer uma padronização quanto como as aulas seriam ministradas. Por exemplo, 
determinação obrigatória de um syllabus no primeiro de aula para fazer introduçao da disciplona, com os assuntoa que 
seram ministrados cada semana. Com todad ad datas de prova e feriados, no qual nao havera aula. Alem disso, seria 
interessantr que toda a semana houvesse dever de casa, sobre o assunto dado. Acrefito que também a coordenação deve 
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ser mais rigida e ter um controle para a presença de professpres, e fornecer uma maneira de penalidade a falta excessivas. 
E quando os alunos reclamarem sobre um profesaor, realmente fazer algo a reapeito. Eu acresito que a necessidade que a 
nossa escola seja pensada como um empresa, cumprindo regras e tentando extrair e fornecer o maximo de conhecimento 
aos seus eatudantes. Pois não for assim, a nossa educação nunca ira para frente. Apesar do ifma ser uma instituicao 
publica, acredito se fosse considerada como privada, na qual vc tende  ao maximo atender as necessidades dos seus 
clientes, ela daria um grande passo. 

aaa

Manter o ritmo para melhorarmos sempre nossas notas.

Disponibilizar biblioteca especifica para o curso com material atualizado.

Precisa-se disponibilizar mais disciplinas de férias para os alunos que já trabalham.

0

aaaaaaaaaaaaaa

Revitalização da praça na frente do departamento, criando um espaço para os alunos 

n

...

nada a declarar

Implementar um tipo de cursinho para o ENADE, a fim de evitar que mais uma vez o curso tenha nota rebaixada.

n

  .

satisfatório

nada a declarar

Muitas disciplinas de muita importância tem professores que faltam muito. Não tendo aula fica difícil.

Bom

a

Não 

a

continue assim

O curso precisa de incentivos, acordos com empresas para integração mais fácil do aluno às exigências do mercado de 
trabalho. Mais visitas técnicas, mais estágios.

.

nenhum

Está na hora de substituir o coordenador. O mesmo já demonstrou não ter preparo para o cargo e a rotatividade será muito 
boa para o Departamento de Mecânica e Materiais.

Não há sugestões

- Melhorar o relacionamento com os alunos.

bom

Sem comentários. 

Nada a acrescentar

sem comentários.

NA

Nenhum
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muito bom

nada a acrescentar

Nenhuma

bom, gostei da coordenação

Sem comentários.

SEM COMENTARIO

n/a

Precisamos de uma infraestrutura melhor para fazer e divulgar nossas pesquisas.

.

a

Muito Bom.

Dedicação maior

NA

Gostaria que disciplinas dos primeiros períodos fossem ofertadas mais frequentemente.

Exonerar os professores Silvio e Luis do Rosario . Eles não dão aulas e isso nos prejudica.

O trabalho está sendo realizado de forma satisfatória.

Sem comentários

Continuar o bom trabalho. 

Tem feito um bom trabalho.

Verificar possibilidade do curso ser em apenas um turno

nada a acrescentar

Muito bom

nenhuma

xxxxxx

Nenhum

nda.

nenhum

Sem Comentário

nada a declarar

Nenhuma

.

d

Sem Comentários.

Mais atividades extra curriculares

Nenhum(a)

OK

está ótimo

sem comentarios
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Total de respostas: 115 Deveriam responder: 120 Não respondidos: 5

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

Precisa-se dar um jeito nos professores "mestre dos magos", que aparecem duas ou três vezes no semestre para dar aula 
e ainda demoram uma eternidade para lançar as notas.

não

O curso deve ser levado mais a serio por determinados professores, uma vez que um engenheiro mal formado poderá 
causar acidentes fatais no futuro. 

muito bom

.

n/s

 Nenhuma observação.

      W

O curso passou por recentes melhorias favoráveis a todos, como a criação de laboratórios, intensificação com a pesquisa, 
reorganização de alguns ambientes e aquisição de alguns equipamentos. Porém, o curso não precisa somente disso, há 
outros problemas como falta de alguns professores, ex: professor Luís do Rosário, Silvio Rogerio( só apareceu 3 vezes 
durante o semestre INTEIRO na disciplina de mecânica da fratura), Politi e outros, não sei se há alguma proteção, o fato é 
que alguns só aparecem no fim do período para encerrar a disciplina e ainda querem dar aulas nas FÉRIAS dos alunos, eu 
acho isso uma falta de respeito ainda mais com alguém que escolhe cadeiras de férias e é impedido de fazer porque não 
encerrou disciplinas do semestre anterior. Necessitamos de mais investimentos na nossa área, atualização de 
equipamentos, trocar antigos por novos ex: plaina, fresa, torno só assim poderemos melhorar ainda mais nosso conceito. 
Agradeço a atenção. Obrigado!

É importante desenvolver práticas de empreendedorismo no curso de engenharia mecânica. É perceptível a falta de 
iniciativas de desenvolvimento de atividades industriais para atendimento do mercado local.

Remover alguns professores ou tirar as disciplinas que são muito relevantes de professores que não se comprometem 
com o desenvolvimento acadêmico dos discentes.

não

melhorar os laboratórios

Coibir a irresponsabilidade e falta de compromisso dos professores Silvio e Rosário

 Melhorar os laboratórios.

.

Finalizem as obras

-

Fazer com que as autoridades competentes possam  no caso o MEC possa voltar a reconhecer o curso.

.

Conversem com os professores que faltam.

acompanhar a cada semestre como anda o índice de aprovação dos alunos e como está a situação dos alunos no fim do 
curso mas ainda não conseguiram estágio

Muito bom.

-

nda

Precisa atualizar a grade do curso e melhorar estrutura laboratorial. 

Alguns professores precisam passar por uma reciclagem didática!

sem sugestão
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.

sgsh

Excelente

sem comentários

nenhuma

.

.

Melhores laboratórios, maior quantidade de equipamentos.

Ter mais recursos

Excelente

bom

na

não

Precisamos de um laboratório de corrosão com certa urgência.

precisa de mais investimento em equipamentos, acessórios e ferramentas.

Precisa ser atualizado urgentemente as diaciplinas e carga horarias. Exiate necessidade de colocar uma carga horaria que 
realmente permita ensinar todo o conteudo programado, e um conteudo mais direto.

aaa

Desejo que retorne logo como opção para o enem.

*

nada a declarar

o

kkkkkkkkkkkk

Aquisição de mais material didáticos, livros,  para facilitar o estudo 

n

...

nada a declsrar

Penalizar os professores que não tem comprometimento com o Departamento ou que não desenvolvam um projeto 
pedagógico adequado, tais como: Silvio, Rosário e Alvino.

n

.

adequar atividades práticas nas aulas.

nada a declarar

Achei muito louvável a ideia de alguns professores além das aulas, provas, etc., pedirem para os alunos projetos em 
relação às disciplinas. Acho que deve ser encorajado essa atitude. E novamente, há professores que não estão 
administrando aulas, faltam muito.

Bom

a

Não 

a
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precisa mais laborátorios

Os professores do curso de Engenharia Mecânica precisam mudar sua metodologia de ensino. Projetar para o mundo 
bons profissionais e boas pessoas. Os educadores não são apenas máquinas de cuspir conteúdo, são talvez nossos 
maiores exemplos pessoais.

.

melhorar em geral, laboratórios, salas, recursos

O curso precisa urgentemente abrir vagas para calouros. 

Não há sugestões

- Contratar professores comprometidos.

bom

Disponibilizar mais laboratórios. 

Nada a acrescentar

sem comentários.

NA

Nenhum

muito bom

nada a acrescentar

Nenhuma

Bom curso

Sem comentários.

SEM COMENTARIO

n/a

Precisa voltar a entrar alunos

.

b

Melhorias nas instalações

Tranquilo

NA

Na minha visão fecho um esforço para que o curso sejam uns dos melhores.

Exonerar os professores Silvio Rogerio e Luis do Rosario . Eles não dão aula e isso nos prejudica .

O trabalho está sendo realizado de forma satisfatória.

Sem comentários

Aumentar o foco na área industrial.

O curso tem melhorado nos últimos anos.

xxxxx

nada a acrescentar

Muito bom

que possa ter disciplinas online sem a necessidade de aula presencial

xxxxxxxx
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Nenhum

nda.

nenhum

Sem Comentário

nada a declarar

Nenhuma

.

d

Sem Comentários.

Ter língua inglesa do primeiro ao último periodo

Nenhum(a)

ok

precisa melhorar

sem comentarios

Total de respostas: 115 Deveriam responder: 120 Não respondidos: 5

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

Respostas

.

não

Ótimo trabalho e atendimento aos alunos.

eficiente

.

n/s

 Nenhuma observação.

      We

Por favor, vocês que devem ter conhecimento de todos os cursos do IFMA-Monte C. eu sou aluno da engenharia mecânica e 
vejo que não há controle da presença de professores na sala de aula porque existe sim deficiências quanto a isso no meu 
curso tanto é que tem alguns que aparecem pouquíssimas vezes (um dos casos só deve ter ido umas 3 vezes durante o 
semestre INTEIRO, o professor Sílvio Rogério) outros devem ter conhecimentos disso e acho que há alguma "proteção" 
entre os mesmo, ressaltando que é apenas uma pequena parcela. Outro problema que não acho correto e acho absurdo é 
o professor em plenas ferias de alunos continuar dando aula e fazendo as ultimas provas com urgência, ex: Semana 
passada iniciou as disciplinas de férias e creio eu que até aquele momento o semestre passado já deveria ter sido 
encerrado, porém um professor da disciplina Máquinas térmicas até o fim da semana passada estava fazendo prova de 
reposição e ontem final, ainda há outros que nem encerraram os seus diários e não temos conhecimentos das notas. Para 
finalizar não sei de quem é a responsabilidade se é a DESU pedir de cada curso a atualização dos livros da biblioteca, ou 
se da própria biblioteca em fazer esses pedidos, ou se é de cada curso que tem o meio de fazer a solicitação, o que eu vejo 
é o seguinte há vários livros novos, porem deve haver a mesma igualdade com os velhos e defasados, isso não pode 
acontecer nós queremos é mais e mais livros NOVOS. Agradeço a sua atenção e por favor tome medidas necessárias.

É importante rever o quadro de cadeiras ofertadas para o curso de engenharia mecânica, frequentemente as cadeiras são 
acumuladas, quatro horários consecutivos ou entram pelo horário da tarde (14:00). Seria importante oferecer mais cadeiras 
iniciando mais tarde (16:45), isto geraria maior aproveitamento aos alunos que trabalham.

Muito obrigado por continuar a prestar serviço de qualidade para os discentes.

não

sem sugestões
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...

 Reativar o micro de acesso a alunos.

.

Disponibilizem mais recursos para o DMM

-

Melhorar o suporte e enviar relatórios para os alunos saberem de como esta o processo de reconhecimento do curso.

.

Ta tudo bem com o desu. Só 

acompanhar juntamente com a coordenação/o departamento do curso de mecânica a situação do curso sobre o ingresso 
de novos alunos

Maravilhosos!

-

nda

-

Nenhum comentário

sem sugestão

.

dhdh

Excelente

sem comentários

nenhuma

.

.

Diretoria ausente na maior parte do curso no que se diz respeito a interação com alunos 

Acompanhar mais de perto os professores

Excelente

bom

na

não

Excelente gestão.

nenhuma

A Desu é um orgão que executa seu serviço bem e é acessivel a tofos, mas falta ação quanto a inovação e metas de 
melhoria continua. Não sei se a desu, mas acredito que alguem deve ser responsável por fazer o controle da presenca e 
prazo para o lançamentp de notas, dado penalidade a quem não cumprir. Também acho que deveria levar mais em 
consideração a reclamação doa estudantes, não apenas ouvindo, mas ouvir e fazer algo a respeito, bem como a dos 
professores.

aaa

Ótimo atendimento, rápido e sempre com presteza.

*

nada a declarar
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o

sssssssssss

Nada a comentar 

n

...

nada a declarar

Melhorar a estrutura e a biblioteca do Instituto.

n

.

sem sugestão

nada a declarar

Controlar mais os professores em questão do fechamento das disciplinas, cobrar um pouco mais.

Regular

a

Não 

a

excelente

Nada a comentar.

.

nenhum

Trabalho satisfatório

Não há sugestões

- Melhorar o atendimento.

bom

Sem sugestões. 

Nada a acrescentar

sem comentários.

NA

Nenhum

muito bom

nada a acrescentar

Nenhuma

deveria ter uma atenção melhor a cada aluno

Sem comentários.

SEM COMENTARIO

n/a

Obrigado

.
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c

Muito bom

Estavel

NA

Excelente, não tenho reclamações.

Exonerar os professores Silvio Rogerio e Luis do Rosario . Eles não aparecem para dar aula . 

O trabalho está sendo realizado de forma satisfatória.

Sem comentários

Continuar  o bom trabalho. 

Tem feito um bom trabalho

Verificar possibilidade do curso ser em apenas um turno

nada a acrescentar

Muito bom

nenhuma

xxxxxxxxx

Nenhum

nda.

nenhum

Sem Comentário

nada a declarar

Nenhuma

.

d

Sem Comentários.

Nada a declarar

Nenhum(a)

ok

atender dia de sexta

sem comentarios

Total de respostas: 115 Deveriam responder: 120 Não respondidos: 5

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

Respostas

.

não

Melhorar a sua infra-estrutura, principalmente a biblioteca. Separar a biblioteca do ensino médio da biblioteca do nível 
superior. 

muito bom

.

n/s
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Nenhuma observação. 

       E

O IFMA está em condições PRECÁRIAS em TODAS as áreas. Primeiro gostei da mudança do restaurante e os meios de 
segurança adotados, limpeza dos utensílios de cozinha (pratos e talheres), porém há seríssimo problema com a higiene na 
área externa ao restaurante, onde podemos ver diversas pombas se alimentando e defecando no ambiente, como a 
presença de abelhas no local e com uma pessoa alérgica a elas podem ter sérios problemas de saúde. Segundo, os 
banheiros continuam a mesma coisa dos anos anteriores sem nenhuma melhoria para um deficiente e até mesmo para 
uma pessoa normal, há vários banheiros interditados no Pombal e no andar de baixo, quando defeituosos as descargas 
funcionam ininterruptamente, precisa melhorar até na estética e visual do ambiente. Terceiro, a biblioteca necessita de 
DURAS regras para quem frequenta-a, pois, o barulho é insuportável e a climatização do mesmo é deficiente, ainda mais o 
acervo bibliográfico pequeno e com vários livros desatualizados. Quarto, há um PRÉDIO novo que não sei se representa um 
elefante branco ou uma ponta de iceberg de mudanças no IFMA, ninguém sabe quando de fato irá funcionar e se funcionar 
para quem vai ser útil, todos nós queremos mudança geral no ifma. Agradeço a atenção. Obrigado!

É importante buscar formas de expandir os trabalhos acadêmicos. Seria interessante ver empresas júnior deste Instituto 
atuando no mercado local.

uma instituição muito boa, apesar dos problemas.

não

melhorar a estrutura do campus

Melhorar a segurança ao redor do campus

 Melhorar os Estacionamentos.

.

Finalizem as obras

-

Promover uma campanha por maior segurança no entorno da instituição.

.

Ta tudo bem com o ifma. Só 

melhorar a infraestrutura do campus, a limpeza dos banheiros, e a separação  entre as áreas de estudo do ensino superior 
e do médio 

Mais atenção ao curso de Eng. Mecânica.

-

nda

Precisa realizar trabalhos voltados ao ensino de nível superior. É necessários salas de aula adequadas, laboratórios e 
métodos de ensino e pesquisa apropriados para o nível de graduação. 

Pelo amor de Deus, separem ensino superior de ensino médio! O estudante universitário precisa de um espaço melhor, 
onde ele possa estudar como um jovem adulto e não como um jovem adolescente. Fica uma bagunça na biblioteca, é 
aluno do ensino médio dormindo nas mesas de estudo, conversando alto, brincando em notebooks, etc!!! Isso não é um 
espaço universitário. 
Os banheiros do departamento da Mecânica precisa ser fechado, pois alunos do ensino médio estão se agarrando em 
banheiros. Isso compromete o curso !!!

sem sugestão

.

dthdh

Excelente

sem comentários

nenhuma
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.

.

Estrutura insuficiente para cursos superiores, porém satisfatória para curso técnico 

Melhorar a questão do estacionamento e fiscalizar as pessoas que entram no IFMA.

Excelente

bom

na

não

muito bom.

Os banheiros passam a maior parte do tempo desprovidos de papel e sabonete. Existe uma campanha combatendo o 
mosquito aedes aegypti no site, porém o ifma permanece cheio de mosquitos e não existe combate real.

Precisa melhorar a estrutura urgentimente. Precisa de ampliação. Como assim desde antes de 2010 o predio do 
estagionamento ainda nao estao pronto, precisamos ser mais compromissados e ter metas

aaa

Tem muitos pontos a serem melhorados, mas estamos no caminho certo.

*

nada a declarar

o

qqqqqqqqqqqqq

Ampliação da biblioteca 

n

...

nada a declarar

Melhorar a estrutura e a biblioteca do Instituto.

n

.

sem sugestão

nada a declarar

Tem muito mosquito transmissor de doenças no campus. Acho que o controle dos focos deveria ser rigoroso.

Regular

a

Não 

a

regular

Nada a comentar.

.

melhorar tudo

A reforma da infraestrutura do campus está boa, só precisa acelerar. Os azulejos azuis precisam sair urgentemente.

Não há sugestões
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- Melhorar a instalação predial.

bom

Melhoria na estrutura. Física. 

Nada a acrescentar

sem comentários.

melhoria no acervo bibliotecario

Nenhum

muito bom

nada a acrescentar

Nenhuma

Apesar das reformas é uma Instituição de referência

Sem comentários.

SEM COMENTARIO

n/a

Cadê o prédio novo/???

.

d

Bom

Satisfatório

NA

Acho que deve ter um empenho de todos,para alcançarmos uma instituição melhor.

Exonerar os professores Silvio Rogerio e Luis do Rosario . Eles não dão aula e isso nos prejudica . 

O trabalho está sendo realizado de forma satisfatória.

Sem comentários

Continuar as melhorias contínuas.

Há a necessidade de um prédio exclusivo para os cursos superiores.

xxxx

nada a acrescentar

Muito bom

que tenha uma internet mais efetiva para os alunos

xxxxxxxx

Nenhum

nda.

nenhum

Sem Comentário

nada a declarar

Nenhuma

.
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d

Sem Comentários.

Nada a declarar

Nenhum(a)

ok

melhorar os bebedouros

sem comentarios

Total de respostas: 115 Deveriam responder: 120 Não respondidos: 5
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Aplicação: Avaliação Desu - 2015/2 - Cursos

Agrupado por: Curso EI - Tecnologia em Eletrônica Industrial

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

Total de respostas: 2
Deveriam responder: 2
Não respondidos: 0
Média: 4

2 Muito Bom

100 %

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

Total de respostas: 2
Deveriam responder: 2
Não respondidos: 0
Média: 4

2 Muito Bom

100 %

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

Total de respostas: 2
Deveriam responder: 2
Não respondidos: 0
Média: 4

1 Excelente
1 Bom

50 %

50 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 2
Deveriam responder: 2
Não respondidos: 0
Média: 4,5

1 Excelente
1 Muito Bom

50 %

50 %

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

Total de respostas: 2
Deveriam responder: 2
Não respondidos: 0
Média: 3,5

1 Muito Bom
1 Bom

50 %

50 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 2
Deveriam responder: 2
Não respondidos: 0
Média: 3

2 Bom

100 %

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: 2
Não respondidos: 0
Média: 3

2 Bom

100 %

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

Total de respostas: 2
Deveriam responder: 2
Não respondidos: 0
Média: 3

2 Bom

100 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

Rever grade curricular

Apesar do curso ter sido encerrado, tenho total apoio da coordenação para conclusão

Total de respostas: 2 Deveriam responder: 2 Não respondidos: 0

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

Melhorar disponibilidade de laboratórios

Sem sugestões

Total de respostas: 2 Deveriam responder: 2 Não respondidos: 0

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

Respostas

Disponibilizar novas turmas

Sem comentarios

Total de respostas: 2 Deveriam responder: 2 Não respondidos: 0

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

Disponibilizar novas turmas

sem comentarios

Total de respostas: 2 Deveriam responder: 2 Não respondidos: 0
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Aplicação: Avaliação Desu - 2015/2 - 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: 93
Deveriam responder: 106
Não respondidos: 13
Média: 3,61

27 Excelente
21 Muito Bom
32 Bom
8 Regular
5 Insatisfatório

29,03 %

22,58 %

34,41 %

8,6 %

5,38 %

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

Total de respostas: 93
Deveriam responder: 106
Não respondidos: 13
Média: 3,47

24 Excelente
19 Muito Bom
32 Bom
13 Regular
5 Insatisfatório

25,81 %20,43 %

34,41 % 13,98 %

5,38 %

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

Total de respostas: 93
Deveriam responder: 106
Não respondidos: 13
Média: 3,54

24 Excelente
19 Muito Bom
35 Bom
13 Regular
2 Insatisfatório

25,81 %20,43 %

37,63 %

13,98 %

2,15 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 93
Deveriam responder: 106
Não respondidos: 13
Média: 3,61

25 Excelente
22 Muito Bom
34 Bom
9 Regular
3 Insatisfatório

26,88 %
23,66 %

36,56 %

9,68 %

3,23 %

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

Total de respostas: 93
Deveriam responder: 106
Não respondidos: 13
Média: 3,06

19 Excelente
19 Muito Bom
18 Bom
23 Regular
14 Insatisfatório 20,43 %

20,43 %

19,35 %

24,73 %

15,05 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 93
Deveriam responder: 106
Não respondidos: 13
Média: 3,1

19 Excelente
13 Muito Bom
32 Bom
16 Regular
13 Insatisfatório 20,43 %

13,98 %

34,41 %

17,2 %

13,98 %

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

03/05/2018 16:30 Página: 53 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

Total de respostas: 93
Deveriam responder: 106
Não respondidos: 13
Média: 3,1

21 Excelente
12 Muito Bom
28 Bom
19 Regular
13 Insatisfatório 22,58 %

12,9 %

30,11 %

20,43 %

13,98 %

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

Total de respostas: 93
Deveriam responder: 106
Não respondidos: 13
Média: 3,03

21 Excelente
13 Muito Bom
24 Bom
18 Regular
17 Insatisfatório 22,58 %

13,98 %

25,81 %

19,35 %

18,28 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

.

Sem comentarios

Nada

.

Nenhum

O coordenador não ajuda os alunos

Nenhuma

OFERECER MAIS CADEIRAS DE FÉRIAS UMA VEZ QUE CADA CADEIRA SÓ É OFERTADA UMA VEZ A CADA ANO.

Melhorar o relacionamento com os alunos do curso. Pelo menos se apresentar na sala de aula.

Vocês tem contrato com a operadora para manter a conexão ?

Acompanhamento dos alunos de forma educada e atenciosa

Acredito que ainda falta uma maior comunicação com os alunos do curso, como por exemplo, falar ou buscar melhorias 
para o curso como a oferta de disciplina duas vezes por ano.

nenhum comentário
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melhorar

está mais próxima aos alunos do curso; lutar pela oferta de disciplina duas vezes por ano.

Regular

PRECISA TER MAIOR DISPONIBILIDADE PARA ATENDER OS ALUNOS

sem sugestões já que coordenador é cargo passageiro.

nenhuma

nenhum

sem comentários

que disponibilizem a mesma disciplina, que ficarmos reprovados, no semestre subsequente para podermos recuperar o 
tempo do curso

Reestruturação da grade curricular

uma sala para estudos dos alunos do curso com vários recursos 

Não

Manter o serviço

Não

.

É importante que o coordenador se apresente aos alunos do curso. Antes de tudo isso deve acontecer.

É necessário mais investimento para este curso.

OK

Alterar o currículo do curso

Maior disponibilidade de horários

bom

Va nas salas de aula

a

Seria mais viável que tivesse um data show para cada sala de aula.

sem comentarios

nenhum

Gostaria de mais mini curso voltado ao geogebra . 

Nenhuma

Nc

Nunca disponível.

Nada a declarar

O curso deveria ter uma atenção maior voltada para o campo de pesquisa

que o acervo da biblioteca, tivesse mais dias para estudar com os livros da biblioteca, e que facilitasse o pagamentos de 
multas dos livros nos bancos .

Nenhum

Ampliar o laboratório de informática

Nenhum

Cursos extras 
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Nenhum

sem comentários

Nada

nada a declarar.

nenhuma

bnfn

Sem comentários 

Bom

bom

sem sugestões

Sem sugestões

Deve haver um acompanhamento, mesmo que uma vez ao semestre, mais presente para com os alunos, para que 
possamos nos sentir parte de um curso. 

Deixa muito a desejar, não tem o menor interesse em resolver o problema do aluno, só dificulta.

Sem sugestão.

muito bom.

*

nenhuma esta boa assim

A coordenação do curso de Licenciatura em Matemática foi bem escolhida por se tratar de um docente experiente e que a 
coordenação observe o nível de dificuldade, de reprovação e desistências nas disciplinas consideradas muito difíceis pela 
maior parte dos alunos seja pelo seu conteúdo ou pelo ministrador.

Nada a comentar.

Aumentar a carga horária 

A coordenação dá poucas informações sobre seminários e eventos fora da instituição.

Nenhuma sugestão

Nenhuma.

Sem Comentários 

bom

Acervo de uma biblioteca para o curso de matematica.

ok

bom

m

.

ok

Nenhum

sem comentários

Gostei que na coordenação do curso sempre me atenderam naquilo que eu pedia.

nada a comentar

cordenador muito atencioso
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sem.

Sem sugestão

Total de respostas: 88 Deveriam responder: 106 Não respondidos: 18

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

.

Sem comentarios

Nada

.

Nenhum

Nenhuma

nenhuma

OFERECER MAIS CADEIRAS DE FÉRIAS UMA VEZ QUE CADA CADEIRA SÓ É OFERTADA UMA VEZ A CADA ANO.

Tá bom

Cansei de responder questionario e não ver resultado.

Bom curso, muito rico

Ofertar disciplinas duas vezes por ano.

nenhum comentário

melhorar muito

Vou colocar a segunda sugestão do item anterior:ofertar de disciplina duas vezes por ano.

Regular

PRECISA DAR MAIS ENFOQUE NAS DISCIPLINAS ESPECÍFICAS DO CURSO COMO CARGA HORARIA MAIOR PARA 
GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL POR EXEMPLO

sem Comentários.

nenhuma

nenhum

sem comentários

Que disponibilizem as disciplinas, que ficarmos reprovados, no semestre seguinte

Professores mais preocupados com o acadêmico em comparação com a preocupação no cumprimento da carga horária

Reestruturação da grade

 Não

Manter a organização

Não

.

Melhor atenção para o curso superiores. Precisa ainda ser disponibilizada informações sobre o Campus que ainda é muito 
deficiente.

É necessário mais investimento para este curso.

Ok

Diminuir a ementa de algumas disciplinas
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Uma matriz curricular mais flexível

bom

Coloque em dois turnos

a

Que os alunos sejam ouvidos em relação a sua disponibilidade de tempo e assim aceitos em suas propostas.

sem comentarios

nenhum

Curso de extrema importância para educação. 

Nenhuma

Nc

Sem qualquer auxilio para o discente.

Nada a declarar

Melhorar as atividades

Nenhuma

Nenhum

oferecer congressos

Nenhum

Aulas mais expositivas 

Nenhum

sem comentários

Rever disciplinas

nada a declarar.

nenhuma

fdhdh

Sem comentários 

Bom

bom

sem sugestões

Sem sugestôes

Até o presente período, tivemos ótimos professores, nada a contrariar. espero manter a mesma opinião até o fim deste.

precisamos de mais semanas de Matemática organizada pelo departamento de Matemática.

Sem sugestão.

ótimo.

*

muito bom o curso

Analisar melhor a grade curricular como as disciplinas que são pré-requisitos para se cursar as posteriores, e também o 
nível de reprovação e desistências nas disciplinas consideradas muito difíceis pela maior parte dos alunos seja pelo seu 
conteúdo ou pelo ministrador.

Seria muito bom se tivesse no horário noturno.
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Aumentar as vagas

O curso é de excelente qualidade pelo menos por parte dos professores.

Nenhuma sugestão

Nenhuma.

Sem Comentários 

bom

Rever a grade curricular do curso. Tendo a intenção de colocar disciplinas optativas importantes pra quem deseja fazer 
posteriormente um mestrado.

ok

m

.

ok

Nenhum

sem comentários

muito bom, porém, estou voltando agora e não pude aproveitar por problemas pessoais mas esse período estarei me 
esforçando pois gosto do curso  

nada a comentar

curso deveria ser mais dinamico

sem.

Sem sugestão

Total de respostas: 87 Deveriam responder: 106 Não respondidos: 19

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

Respostas

solicito que encontre uma forma de melhorar a sala do 3º e 4º periodo de matemática, por esta inadequada para uso quanto 
ao ar condicionado e o mal cheiro devido ao mofo

Sem comentarios

Sem problemas de sala no próximo período 

.

Nenhum

Nenhuma

nenhuma

OFERECER MAIS CADEIRAS DE FÉRIAS UMA VEZ QUE CADA CADEIRA SÓ É OFERTADA UMA VEZ A CADA ANO.

Não se aplica

Deixe mais pratico,

Atendimento razoavel...

manter a comunicação com os alunos e se fosse possível como como sugestão pediria que fosse disponibilizado no portal 
do aluno histórico com assinatura digital, no caso pelo menos uma vez por semestre

nenhum comentário

melhorar

Manter o contato que possui com os alunos por e-mail e melhorar o atendimento dos alunos.
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Regular

TUDO OK

Sem comentários.

nenhuma

nenhum

sem comentários

Que acabem com pré requisitos das disciplinas

Melhoria do atendimento e agilidade nas atividades com prazo definidos 

precisa de mais espaço para atender os estudasntes

 Não

Mais agilidade nos pedidos de declaração

Não

.

Em particular a DESU presta um ótimo trabalho.

É necessário mais investimento para este curso.

A sugestão é apenas a de separar salas apenas para o Ensino Superior, pois o barulho que é feito pelos alunos do Ensino 
Médio atrapalha muito o andamento das aulas, muitos professores têm que parar a aula e pedir para que a turma que está 
fazendo barulho faça silêncio

Melhorar a estrutura do prédio ou terminar as obras do prédio do ensino superior 

Menor tempo para emissão de documentos

bom

Tenha mais tempo

a

O senhor Diretor Cláudio Leão está de parabéns pela maneira como recebe todos os alunos. Sem pre educado e delicado.

sem comentarios

nenhum

Sempre prestativos 

Nenhuma

Nc

Razoavel

Nada a declarar

Aumentar a atenção nos cursos de licenciatura

que reorganizasse as disciplinas que ficam pendentes e fechando para outras disciplinas. 

Nenhum

nenhuma

Nenhum

Melhorar o acesso ao departamento 

Nenhum

sem comentários
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Nada

nada a declarar.

nenhuma

dhghe

Sem comentários 

Bom

bom

sem sugestões

Sem sugestôes

Que tentasse pelo menos, dar voz a ensino superior dentro da instituição.
Tentar nos dar um lugar, e nos estabelecer nele. Porque virá nômade, não é o objetivo.

atende razoavelmente aos anseios da comunidade universitária.

Sem sugestão.

muito bom.

*

muito boa a cordernação

a diretoria cumpre com dignidade seu papel e só tende a melhorar.

Nada a comentar.

Aumentar o horário de atendimento 

Dar uma atenção melhor aos alunos.

Nenhuma sugestão

Nenhuma.

Sem Comentários 

bom

Disponizar todo semestre os 3 estágios para os cursos de licenciatura. Ja que os mesmo sendo ofertados parcialmente a 
cada semestre tem prejudicado a formação do alunado.

ok

m

.

ok

Nenhum

sem comentários

muito bom

nada a comentar

ok

sem.

Sem sugestão

Total de respostas: 87 Deveriam responder: 106 Não respondidos: 19

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

.

Sem comentarios

Sem problemas de sala no próximo período 

.

Nenhum

Nenhuma

nenhuma

OFERECER MAIS CADEIRAS DE FÉRIAS UMA VEZ QUE CADA CADEIRA SÓ É OFERTADA UMA VEZ A CADA ANO.

Não se aplica

Gostaria de nao ter que responder estes questionarios.

Algumas falhas estruturais, precisando adequar-se para as novas gerações que estão chegando na Instituição

No campus São Luís - Monte Castelo vejo que estamos precisando de uma biblioteca com um acervo de livros mais novos, 
pois os existentes estão bastante deteriorados.

nenhum comentário

tentar acompanhar mais de perto os professores pra melhoar o índice de desenvolvimento do curso

Melhorar o acervo da biblioteca

Regular

MELHORAR A VELOCIDADE DA INTERNET

Sem comentários.

nenhuma

nenhum

sem comentários

Que acabem com pré requisitos das disciplinas

Nada

Melhorar na segurança e propor uma diminuição nos valores do lanche dentro da lanchonete

 Que houvesse a criação de um espaço onde fosse possível estudar com silêncio, visto que as vezes nossa biblioteca soa 
como uma área de vivência.

Manutenção das salas e ar condicionados

Não

.

Alguns detalhes em relação a estrutura do campus. 

É necessário mais investimento para este curso.

OK

Mais opções na cantina 

Melhor estrurura

bom

Mais cursos

a
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O Instituto está de parabéns pela segurança na parada de ônibus.

sem comentarios

nenhum

O ifma é o mecanismo que mudou minha vida. 

Nenhuma

Nc

Razoavel

Nada a declarar

Não tenho muito o que reclamar pois o IFMA - Campus Monte Castelo ajuda muitos alunos  mesmo com toda as suas 
dificuldades e a sua estrutura antiga,mesmo assim é uma instituição que ajuda muito os seus Alunos

que separe os alunos que estão fazendo o técnico, ou ensino fundamental dos alunos do curso superior. e principalmente 
na biblioteca, tivesse mais silencio.

Nenhum

nenhuma

Nenhum

Nada

Nenhum

sem comentários

Nada

nada a declarar.

A localização das salas do ensino superior devem melhorar, pois a maioria ficam perto de salas do ensino médio e o 
barulho é constante.

ghdh

Sem comentários 

Bom

bom

sem sugestões

Poder entrar de short

Dar o nosso canto!

estrutura péssima,salas de aula a maioria com defícit

Sem sugestão.

excelente.

*

muito bom

Apresentar melhorias nas condições dos ambientes de sala de aula pois em alguns casos há salas com um ruim estado 
de conservação e também no nível de dificuldade, de reprovação e desistências nas disciplinas consideradas muito difíceis 
pela maior parte dos alunos seja pelo seu conteúdo ou pelo ministrador.

No ano de 2015 faltou uma atuação mais eficaz da equipe de manutenção nas instalações físicas do prédio.Tivemos 
problemas nas instalações elétricas,sanitárias,refrigeração e civil(forro desabando,goteiras).
Espero que em 2016 a equipe de manutenção do IFMA tenha condições de solucionar os problemas do campus Monte 
Castelo.
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Melhoria da estrutura 

Deveria ter uma infraestrutura melhor para atender a demanda dos alunos.

nenhuma sugestão

Que vocês se comprometam de verdade com o bem comum de todos. Ofereçam um serviço de qualidade e que 
disponibilizem mais um ticket na refeição.

Sem Comentários 

bom

Conclusão do prédio atrás da quadra de esportes para que o pessoal do superior possa ter um local próprio..alem de uma 
biblioteca somente pro pessoal do superior.

ok

m

.

ok

Nenhum

sem comentários

ambiente propicio ao aprendizado

nada a comentar

ok

sem.

Sem sugestão

Total de respostas: 87 Deveriam responder: 106 Não respondidos: 19
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Aplicação: Avaliação Desu - 2015/2 - 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: 140
Deveriam responder: 151
Não respondidos: 11
Média: 3,36

23 Excelente
33 Muito Bom
60 Bom
19 Regular
5 Insatisfatório

16,43 %

23,57 %

42,86 % 13,57 %

3,57 %

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

Total de respostas: 140
Deveriam responder: 151
Não respondidos: 11
Média: 3,16

16 Excelente
30 Muito Bom
63 Bom
23 Regular
8 Insatisfatório

11,43 %

21,43 %

45 %

16,43 %

5,71 %

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

Total de respostas: 140
Deveriam responder: 151
Não respondidos: 11
Média: 3,34

22 Excelente
30 Muito Bom
66 Bom
18 Regular
4 Insatisfatório

15,71 %

21,43 %

47,14 % 12,86 %

2,86 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 140
Deveriam responder: 151
Não respondidos: 11
Média: 3,43

25 Excelente
34 Muito Bom
60 Bom
16 Regular
4 Insatisfatório 17,99 %

24,46 %

43,17 %

11,51 %

2,88 %

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

Total de respostas: 140
Deveriam responder: 151
Não respondidos: 11
Média: 2,7

9 Excelente
11 Muito Bom
61 Bom
45 Regular
13 Insatisfatório

6,47 %

7,91 %
43,88 %

32,37 %

9,35 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 140
Deveriam responder: 151
Não respondidos: 11
Média: 2,89

11 Excelente
15 Muito Bom
69 Bom
36 Regular
8 Insatisfatório

7,91 %

10,79 %

49,64 %

25,9 %

5,76 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 140
Deveriam responder: 151
Não respondidos: 11
Média: 2,63

9 Excelente
15 Muito Bom
49 Bom
47 Regular
19 Insatisfatório

6,47 %

10,79 %
35,25 %

33,81 %

13,67 %

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

Total de respostas: 140
Deveriam responder: 151
Não respondidos: 11
Média: 2,53

9 Excelente
16 Muito Bom
43 Bom
43 Regular
28 Insatisfatório

6,47 %

11,51 %
30,94 %

30,94 %
20,14 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

Melhoras

Mais atenção aos discentes

Ok

ok

SEM COMENTÁRIOS

sem sugestao

sem comentários

 Aula extra sal nas disciplinas especificas

.

É necessario Mais participação e presença no crescimento do aluno, colocando sempre projetos e estimulando o aluno na 
área de licenciatura e de pesquisa

Mais tempo em coordenação e menos tempo em sala de aula.

-

.
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Bom.

Não tenho o que relatar.

N

Atuar diretamente com os alunos para a melhoria do curso.

Incentivar os professores para mais aulas de campo

Deveria se empenhar mais em melhorias para o curso

Nenhuma

Nao tenho

SUPORTES ACADÊMICO ADEQUADOS

Coordenador sempre presente, não tem do que reclamar.

Sem comentários.

Sobre atividades extraclasse: é interessante para os alunos do Ifma e também de outras instituições atividades ao menos 
em alusão ao Dia do Biólogo. Ano passado passamos essa data em branco e poderia ter sido bem produtiva, com 
palestras e minicursos, por exemplo. Nosso curso anda muito "parado", focado apenas em aulas, nada prático (não me 
refiro aqui às aulas práticas).

nenhum comentário.

ok

NENHUMA SUGESTÃO! ESTOU SENDO OBRIGADA A RESPONDER ESSE QUESTIONÁRIO, QUANDO NO INICIO VOCÊS 
DIZIAM SER OBRIGATÓRIO APENAS UM, E FORAM TODOS!

NENHUMA SUGESTÃO! ESTOU SENDO OBRIGADA A RESPONDER ESSE QUESTIONÁRIO, QUANDO NO INICIO VOCÊS 
DIZIAM SER OBRIGATÓRIO APENAS UM, E FORAM TODOS!

Verificar certos professores que se fazem irredutíveis a respeito de certas situações, como faltas e atrasos.
Professores que tratam do curso superior como se fosse um ensino médio, métodos de avaliação arcaicos e alguns 
professores aparentam querer prender o aluno o máximo de tempo no curso, dificultando assim sua formação. 

...

Não

visitar s salas

Tem atendido às necessidades dos discentes

Sem comentários.

nenhum

Melhor aproveitamento do laboratório pelos professores.

Acredito que os professores deveriam optar sempre que necessário novos métodos de ensino ou mesmo utilizar outros 
recursos em sala de aula pois a utilização  somente do data show inibe ou mesmo limita o surgimento de um caminho de 
conhecimento que o professor junto com o aluno poderiam criar ... digo que o data show acomoda o docente  sendo que ele 
n se permite utilizar também o quadro.

Existem alunos que não tem noção de departamentos em EIS, que desconhecem acesso a projetos, pesquisas. Fev haver 
um esclarecimento a respeito dos direitos dos alunos não só  dos deveres.

SER MAIS PRESENTE NO CURSO POIS DAS VEZES QUE PRECISAMOS NAO ENCONTRAMOS OS CORDENADORES E 
QUANDO ENCONTREI O MESMO JA NAO ERA MAIS O CORDENADOR.

.

mais participação na sala de aula 
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sem comentario

Mais autonomia e espaço na instituição 

Mais disponibilidade para os alunos.

Mais aproximação com os graduandos promovendo seminários ou palestras ao mesmo.

Melhorar as divulgações de oportunidades  para os aluno, como: Bolsas, estágio, etc.

Tudo bom

Não 

.

Xxxx

Mais investimentos no curso.

nenhuma no momento

Mais variedades e mais exemplares dos livros ao menos dos indicados pelos professores

Penso que a coordenação deve estar atenta ao fato de alguns professores não cumprirem com suas obrigações, até hoje 
não aparece no histórico escolar as notas de biologia molecular que ocorreu no primeiro semestre do ano passado.

Poucas aulas práticas em laboratório .

Nada a sugeri

acompanhar mais de perto os alunos.

sem comentários 

Regular

.

N

.

sem comentários.

nada

Que o coordenador acompanhe mais as disciplinas  ministrada por outros departamentos. 

Acompanhar melhor o desempenho acadêmico dos alunos, incentivando-os a participar da vida acadêmica.

nada a infornar

sem sugestôes

melhoramento do sistema de refrigeração das salas

Nenhum

NENHUM

nenhum

Precisamos de representantes que lutem mais pelas questões de infra estrutura das nossas salas

Sem sugestões.

DIVULGAR NAS SALAS PROJETOS DE PESQUISA

Disponibilizar cursos de reciclagem (didática) para professores;
Comentários: seria bom que os professores tivessem mais tolerância com alunos que trabalham;
- que aceitasse as justificativas das faltas (quando pertinentes e devidamente justificáveis) pois tem professores que faltam 
mas não aceitam falta dos alunos (refiro às faltas justificadas); 
- Maior atenção aos prazos de aula, pois no começo fica protelando e no final fica um amontoado de atividades e aulas, com 
horários extras e muitas vezes não contemplam todos os alunos, prejudicando alguns com faltas e ate conteúdo. (aula extra 
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não deveria ser imposta e nem ter falta, pois muitas vezes independe do aluno);
- que o professor tivessem mais agilidade ao entregar as notas e avaliações, visto que, assim como os professores têm 
varias turmas, os alunos também têm varias disciplinas e muitos ainda tem trabalho;
- mais apoio a pesquisa e a produção cientifica, participação de ventos etc..

Muito boa

Disponibilizar horário vespertino p atendimento.

Que o telefone volte a funcionar

faltam aulas praticas, mais laboratórios  e professores

.

nenhum.

N/A

Preciso me formar

Nada a declarar

Promover melhorias no acervo da biblioteca, sala de aulas, laboratórios, etc.

A coordenadora precisa se empenhar ainda mais no acompanhamento e desenvolvimento do curso.

Mais projetos de pesquisa no curso

Sem sugestões no momento

Que ela possa avaliar melhor as práticas pedagógicas que o curso exige e as relações humanas com os discentes.

.

N

Nada a declarar

***

Melhoria de labs

mais importância nas opiniôes dos alunos

organização de eventos para visibilidade do curso

MELHORIAS NA BIBLIOTECA

Não

faz um bom trabalho

Nenhum

Mais investimentos no curso. 

sem comentario.

nao

que os professores akguns não marque alino chegando  a ter uma antipatia pelo curso ,pois todos nos sabemos o que 
quremos tem que  saber respeitarr os alunos não pressiona los de forma  nsatisfatorias falta de ética na sala de aula 
faendo o alunato ate desistir sendo um   professor  antiquado,

sem comentarios

melhor estrutura
cobrar melhoria no acervo da biblioteca

Excelente 

A disposição
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.

-

Hdnhhdg

Acho que deveria ter um aux. administrativo no Dab.

Nenhum no momento.

Sem

precisa melhorar

Nenhuma

Nada a declarar

nenhum(a)

Nada a declarar 

ygcf

calendário 

Pliorizar a bibliótica. 
 

.

não

mais professores para o Curso de biologia

sem sugestoes

Solicitar a contrataçao de mais professores para compor o qiadro.

Necessários mais cordialidade e respeito para com os alunos.
Referente a coordenadora**

.

xxxxxx

Excelente

Ser mais presente

Realização de mais aulas no laboratório e aulas de campo.

Nada

Sem

Sem sugestões.

Mais entrosamento com os alunos.

Total de respostas: 140 Deveriam responder: 151 Não respondidos: 11

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

Melhoras

Mais aulas práticas em laboratório

Ok

ok

SEM COMENTÁRIOS
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sem sugestao

o curso tem carência de professores

Incluir de disciplinas relacionadas a química

.

Aulas de campo, a intensificação da prática se faz essencial  

Que houvesse mais desenvolvimento do curso, como: palestras, encontros, seminários. Que houvesse mais proximidade 
do curso com os alunos. Que o curso fornecesse o PIBID. O mesmo é oferecido nas outras lic. e na biologia não. Que o 
laboratório fosse mais utilizado.

-

.

Regular.

Mais aulas práticas.

N

Falta mais prática para nós estudantes de licenciatura, contato direto com salas de aulas da qual iremos no futuro trabalhar, 
pois quanto mais cêdo este contato acontecer , melhor pra nós.......

Faltam mais aulas de campo

Deixa a desejar, algumas falhas relacionadas ao corpo discente 

Nenhuma

Sem comentário 

MUITO BOM

Mais laboratórios, salas adequadas, disponibilidade á outros recursos. 

Sem comentários.

Pude perceber até agora que algumas cadeiras estão sendo dadas de forma muito generalistas, como Química Geral, 
Química Orgânica, Estatística (sim, porque apesar da cadeira ser Bioestatística, foi nos dado estatística básica. A parte 
química poderia ser mais específica, com conceitos úteis para biólogos, porque o que vimos até agora foi apenas uma 
revisão do ensino médio, sem nada de novo.

planejar melhor os horários de aula.

ok

NENHUMA SUGESTÃO! ESTOU SENDO OBRIGADA A RESPONDER ESSE QUESTIONÁRIO, QUANDO NO INICIO VOCÊS 
DIZIAM SER OBRIGATÓRIO APENAS UM, E FORAM TODOS!

NENHUMA SUGESTÃO! ESTOU SENDO OBRIGADA A RESPONDER ESSE QUESTIONÁRIO, QUANDO NO INICIO VOCÊS 
DIZIAM SER OBRIGATÓRIO APENAS UM, E FORAM TODOS!

Reciclagem de professores

...

Não

ter mais eventos palestras etc

O curso necessita de mais laboratórios e ampliação dos acervos bibliográficos.

Falta um estímulo maior por parte do curso em oferecer ao aluno a possibilidade de ter atividades relacionadas ao mesmo 
para um conhecimento extra classe e ao mesmo tempo realizar na sociedade.

nenhum
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sem comentarios.

Nada a declarar

Deve haver um planejamento onde o Departamento de Biologia  e o DHS possam apwrfwicoar a formação dos 
Licenciandos.

NAO ADIANTA NOS ENCHE DE DICIPLINA SE NAO TIVERMOS PROFESSORES COMPROMETIDOS

Melhorar as salas de aula e o laborat¨®rio

material de apoio(apostila)

sem comentário

Ampliar espaço físico para o curso.

Salas mais adequadas.

Aumento da carga horário em algumas disciplinas para melhor compreensão 

Mais laboratório de pesquisa
Mais professores pra ministrar disciplinas do curso
Aumentar o numero de praticas das aulas mimistradas

Tudo bom

Não

.

Xxzx

Mais investimentos no curso.

nenhuma

Nada a declarar

Penso que o curso deveria investir mais em aulas práticas, apenas alguns poucos profesores fazem isso.

As aulas de bioestatística acabam sendo de estatística e probabilidade sem o foco pra área de biologia. 

Nada a comentar

ter mais materiais de apoio, principalmente de histologia vegetal. 

mais aulas praticas das disciplinas especificas do curso 

Regular

.

N

..

sem comentários.

nada

Falta mais aulas práticas,  em microbiologia e biologia molecular não tivemos uma aula prática. 

Divulgar e organizar eventos acadêmicos com maior frequência.

nada a informar

sem sugestôes

colocar mais bebedor nos     corredores

Nenhum 

NENHUM

03/05/2018 16:30 Página: 73 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

Aumentar o quadro de professores especialistas de outras áreas

mais aulas praticas 

Sem sugestões.

AULAS EM CAMPO

Melhorias na infraestrutura do laboratório;
disponibilizar mais laboratórios;
Ter incentivo a pesquisa;
Desenvolver pesquisas;
Ter incentivo  a produção cientifica (tanto para área das ciências como para da educação);
Evitar com a disponibilidade de disciplina de período normal como disciplina de ferias. Isso deveria ser exceção e não regra.

Melhorar e ampliar os horários, pouco tempo pra carga horária do curso.

Melhorar as aulas práticas 

O curso é muito deficiente quando o assunto são aulas práticas.

falta incentivo à pesquisa

.

nenhum.

Ampliação dos laboratórios; maior incentivo a pesquisa dentro do curso

Preciso me formar esse ano

Nada a declarar

Promover melhorias no acervo da biblioteca, sala de aulas, laboratórios, etc.

Como o curso e no turno da noite, algumas cadeiras poderiam ser feitas no final da tarde, pois o último horário é 
complicado deixando muito a desejar.

Bom o curso

Sem sugestões no momento

O aumento do número de docentes do curso superior, pois precisamos de maiores ofertas de disciplinas, já que só temos 
uma entrada anual e uma maior variabilidade em relação a docente-disciplina.

.

N

o curso deveria ter mais aulas de campo

***

Melhoria de labs

mais disponibilidade de recursos em atuação da disciplina

exigir mais horas de aula prática 

ORGANIZAÇAO

Não

o curso tem um amplo leque de oportunidades.

Nenhum

Mais investimentos no curso. 

sem comentario.

nao

que façam reuniões com os professores e dando os mesmo uma qualidade de ensino sem esses tipo de pressão 

03/05/2018 16:30 Página: 74 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

deixando alunos livre e saber o que quer e naoo andar dando ouvindo conversar de corredores, isso e ante ético.

sem comentarios

Mais aulas praticas no campo e no laboratório
Contratação de mais professores

Excelente 

Que haja maior desenvolvimento de pesquisas.

.

-

Jgbbcnn

Ofertar disciplinas de férias seria uma boa idéia para melhorar a superlotação das turmas!

Nenhum no momento.

Sem

precisa melhorar

Nenhuma

Nada a declarar

nenhum(a)

Nada a declarar 

fjfcjfc

equipamentos

Aula de biologia aparti das 19h.

.

não

Mais flexibilidade com os horários

sem sugestoes

Melhorar a pesquisa e o espaço fisico para implantaçao de laboratorios dd pesquisa

Necessário melhorias nos recursos do laboratório e na utilização de aulas práticas.

.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Excelente

Sem comentarios

x

Nada

Sem

Sem sugestões.

Mais aulas práticas.

Total de respostas: 140 Deveriam responder: 151 Não respondidos: 11

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

Respostas

Melhoras
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Mais atenção aos discentes da instituição

Ok

ok

SEM COMENTÁRIOS

sem sugestao

sem comentários

Agilidade na liberação de documentos

.

necessario melhor capacitação de profissionais

Melhor apoio pedagógico

Adesão de novos livros!  Temos pouquíssimos!

.

Excelente.

Não tenho o que relatar.

N

Disponibilizar mais bolsas de estudos para os alunos.

Mudar de local o bebedouro do pombal, pois fica ao lado do banheiro masculino e o odor é enorme.

Sempre muito cordiais e solícitos

Nenhuma

Nao tenho

ESTAR SEMPRE COM O SUPORTE ACADÊMICO, A FIM DE, OFERECER ASSISTÊNCIA À TODOS OS ALUNOS.

que disponibilizasse  uma sala para impressão e xerox para os alunos do turno noturno, pois quando precisamos não tem. 
Uma instituição que tem cursos superior, tem que ter uma sala com impressora e xerox disponível. 

Sem comentários.

No final do primeiro semestre tive um problema de nota com a professora de Língua Portuguesa: fiz a prova substitutiva e 
ela provavelmente perdeu minha avaliação, pois não foi colocada no sistema, e acabei ficando com média 4.5. Tentei entrar 
em contato com ela na secretaria, por e-mail diversas vezes, e até pelo whatsapp, mas nunca obtive retorno. Procurei ajuda 
da Desu, que simplesmente me comunicou que estava encaminhando minha reclamação à professora. Obviamente, não 
adiantou, pois eu já havia mandado um milhão de e-mails diretamente. Por sorte minhas demais notas foram suficientes 
pra passar, mas sempre que olhar aquele 4.5 lembrarei desse caso com profundo desgosto. Acho que vocês poderiam ter 
menos receio de bater de frente com os professores e resolver conflitos ou, se nao for sua atribuição, direcionar-nos para o 
setor competente.

nenhuma sugestão.

ok

NENHUMA SUGESTÃO! ESTOU SENDO OBRIGADA A RESPONDER ESSE QUESTIONÁRIO, QUANDO NO INICIO VOCÊS 
DIZIAM SER OBRIGATÓRIO APENAS UM, E FORAM TODOS!

NENHUMA SUGESTÃO! ESTOU SENDO OBRIGADA A RESPONDER ESSE QUESTIONÁRIO, QUANDO NO INICIO VOCÊS 
DIZIAM SER OBRIGATÓRIO APENAS UM, E FORAM TODOS!

Nada a adicionar

...

Não
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visitar as salas

 O atendimento aos alunos tem sido satisfatório

Sem comentários.

nenhum

O atendimento aos alunos é péssimo.

Continue fazendo o seu serviço com seriedade, tomando decisões que conforte todos sem exceder o seu papel.

Investir no Curso, acreditar nos alunos. 
O laboratório do curso está  um caos por falta de manutenção na estrutura física goteiras ,  umidade,...)

NAO POSSO COMENTAR

Que fique mais acess¨ªvel aos alunos

sem comentários 

sem comentário

Ter benevolência para ajudar os alunos

Mais contato com os alunos.

Palestras aos licenciandos,sabendo-se que o curso tem um alto índice de evasão 

Nenhum.

Tudo bom 

Não

.

Xxxxx

Mais investimentos no curso.

nenhuma

Nada a declarar

Excelente o trabalho do diretor!

Atendimento rápido e as informações que requeri foram atendidas

Nada a sugeri

acompanhar mais de perto as necessidades do alunos.

sem comentários 

Regular

.

N

.

sem comentários.

nada

Excelente atuação. 

Divulgar os resultados das avaliações de curso e professores 

nada a informar

sem sugestôes

disponibilizar bolsas auxílio gratuito para alimentação
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Nenhum 

NENHUM

nenhum

menos burocracia

Sem sugestões.

TORNAR ALGUMAS DISCIPLINAS SEM PRE- REQUISITOS

observar a disponibilidade de professores e disciplinas, muitas disciplinas de período normal só são oferecidas em 
período de ferias. Nem todos os alunos podem fazer, quer seja por trabalho, quer seja pq o período atrasou, ou pq qualquer 
outro motivo. Se não tem professores suficiente, que o ifma solicite a elaboração de seletivos e concursos.

Muito bom

Funcionar tbm as sextas-feiras

Atendimento na Sexta-feira.

nada a declarar

.

nenhum.

N/A

Gosto de vcs

Nada a declarar

Promover melhorias no acervo da biblioteca, sala de aulas, laboratórios, etc.

O atendimento no período da tarde e pegando um pouco da noite tem causado um transtorno para os alunos. Poderia 
atender também pel as manhã.
.

Bom

Sem sugestões no momento

Tome conhecimento da nossa necessidade, enquanto ao aumento do número de docentes do curso superior, pois 
precisamos de maiores ofertas de disciplinas, já que só temos uma entrada anual.

.

N

Os funcionários são eficientes. os problemas que são levados a desu são resolvidos a curto prazo. Estão de parabéns.

***

Melogia de labs

apoio aos estudantes

Mais eficiência nas resoluções de questões entre aluno e professor. cobro um posicionamento e ação diante de fatos. 

DESEMPENHARAM BEM O SEU PAEPEL

Não

atendimento excelente

Nenhum

Mais investimentos no curso. 

sem comentario.

nao

03/05/2018 16:30 Página: 78 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

que o ensino e aprendizagem seja melhor e diminua o índice de reprovação no curso.

sem comentarios

mais agilidade na liberação de documentos

Excelente 

trabalho bem desenvolvido.

.

-

Hvvvv

Deus abençoe cada um dos colaboradores da DESU.

Nenhum no momento.

Sem

precisa melhorar

Nenhuma

Nada a declarar

nenhum(a)

Nada a declarar 

gfcjc

estrutura organizacional

Aumetar a equipe e distribuir as tarefas de farma justa.

.

não

sem comentários

sem sugestoes

Simplifique o processo de defesa de monografia que hoje esta em vigor é muito borocratico. 

Nada a reclamar.

.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Excelente

Sem comentários

x

Nada

Sem

Sem sugestões.

Mais entrosamento com os alunos

Total de respostas: 140 Deveriam responder: 151 Não respondidos: 11

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

Respostas

Melhoras

Mais segurança
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Ok

ok

SEM COMENTÁRIOS

sem sugestao

Há falta de professores na maioria dos cursos.

Melhorar e aumentar o acervo da biblioteca

.

estrutura do ensino superior precisa melhorar

Que colocasse à disposição dos cursos de graduação melhor infraestrutura. Como: salas, laboratórios, biblioteca, recursos 
audiovisuais, etc. Desmembrasse do técnico. Buscar adequar o conteúdo de disciplinas auxiliares, junto aos outros 
departamentos. Ou seja, adequar conteúdos da coordenação de matemática ao curso de biologia.

Melhorar a estadia na biblioteca. Há muita barulho e indisciplina por parte de alguns alunos, principalmente do médio.

.

Regular.

Melhorar a questão do ar condicionado da sala:24 Pavilhão Superior, que na maioria dos dias de aulas está desligado e faz 
um calor tremendo.

N

Falta salas com mais condições de uso, as vezes temos aulas em salas sem ar-condicionado

Realizar campanha de doação de medula óssea e sangue em parceria com a Hemomar.

Disponibilizar mais consultas com psicólogas.

Repetir os testes de HIV no Campus, parabéns pela iniciativa de outubro!

Continuar a parceria om a Policia Militar, sentimos-nos um pouco mais seguro na parada de ônibus.

Mudar o professor de Estatística, Rayane NÃO gosta da disciplina e reclama o tempo todo em sala de aula. Fica ainda mais 
difícil aprender a disciplina quando em o professor gosta!

Parabenizo a melhoria no Restaurante, na qualidade do alimento 

Nenhuma

Sem sugestão alguma 

AO SER AMPLIADO, MUITOS ALUNOS TERÃO OPORTUNIDADES DE EXPANDIR OS SEUS CONHECIMENTOS; INOVAR É 
PRECISO!

Uma biblioteca com mais livros, pois quando precisamos de um,geralmente só tem 2 na instituição. Então mais livro.

Sem comentários.

A biblioteca tem um acervo muito bom, mas infelizmente é muito pequena pra quantidade de alunos (a maioria vai bater 
papo) e o ar condicionado não é suficiente, principalmente na parte de baixo.

contratar mais professores para o curso de Biologia.

Não consigo concentração nas aulas devido ao frio. Muitas vezes sou obrigada a sair da sala de aula por conta disso. 
Acontece com muitos alunos.

NENHUMA SUGESTÃO! ESTOU SENDO OBRIGADA A RESPONDER ESSE QUESTIONÁRIO, QUANDO NO INICIO VOCÊS 
DIZIAM SER OBRIGATÓRIO APENAS UM, E FORAM TODOS!

NENHUMA SUGESTÃO! ESTOU SENDO OBRIGADA A RESPONDER ESSE QUESTIONÁRIO, QUANDO NO INICIO VOCÊS 
DIZIAM SER OBRIGATÓRIO APENAS UM, E FORAM TODOS!
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Mais áreas ou atividades voltadas para a Biologia.

...

Não

disponibilizar livros superior de genética na biblioteca

Ampliação da biblioteca e construção de novos laboratórios

Melhoria no acervo da biblioteca com mais livros 

nenhum

Sem comentarios

Nada a declarar.

E instituição deve ter mais cuidado quanto a falta de professores para o curso, tem causado sérios constrangimentos aos 
alunos.

NADA HA DECLARAR

Melhorar sua instrutura e a segurança dos alunos

quando vai ser liberado o prédio novo? 

sem comentario

Sem comentários

Melhorar as instalações. 

Atenção a infra-estrutura do campus.

Criação de mais laboratórios de pesquisa principalmente na área das ciências biológicas 

Tudo bom

Não

.

Xxxxxx

Mais investimentos no curso.

nenhuma

Muito bagunçado  a mistura do ensino superior com o médio. 

A biblioteca continua sendo local de bate papo e não de estudo, por favor, vamos fazer campanha de conscientização. 

Falta do nome do instituto na fachada do prédio. As pessoas só o reconhecem pelo antigo nome e não sabem localizá-lo 
pela falta de identificação 

Nada a comentar

ter mais bebedouros.

quando os cursos superiores irão para prédio novo 

Regular

.

N

.

sem comentários.

nada

Acompanhar como os cursos estão sendo desenvolvidos. 
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Ampliar e estruturar outros espaços de aprendizagem para a Biologia 

nada a informar

sem sugestôes

iniciar as aulas somente depois das 18 horas para os alunos da noite

Nenhum 

NENHUM

nenhum

vamos inaugurar logo o novo predio

Melhor higienização e limpeza dos banheiros. 

TRANSFERENCIA DOS ALUNOS PARA O PREDIO NOVO

dar atenção ao curso de licenciatura em biologia, desenvolver atividades cientificas, promover seletivos e concurso de modo 
que tenha professores disponíveis para as disciplinas.

Muito bom

Aumentar as bolsas de iniciação a docência pra Biologia.

Melhorar as condições físicas das salas de aula, assim como de todo o prédio.

investimentos em laboratórios e materiais para aulas praticas

.

nenhum.

Ampliação do acervo da biblioteca

Amo essa instituição

Nada a declarar

Promover melhorias no acervo da biblioteca, sala de aulas, laboratórios, etc.

O instituto tem proporcionado um bom aprendizado ao aluno, mas a biblioteca,  precisa expandir o seu horário de 
funcionamento.

Bom

Sem sugestões no momento

Veja nosso corpo docente e a necessidade de multiplicação que o mesmo necessita para atender as necessidades dos 
discentes, pois só temos uma entrada por ano, necessitamos de uma oferta maior de disciplinas e não temos docentes 
suficiente para que isto ocorra.

.

ALGUEM AI DA PROEXT?? VCS NAO CONSEGUEM SEQUE REALIZAR UM CONVENIO COM UM ORGAO PUBLICO...

aquele predéio que estar sendo construido a mais de 6 anos deveria ser inaugurado.

***

Melhoria de estrutura

mais projetos e pesquisas na área do curso de cada aluno

Se faz necessário uma xerox para uso de alunos nem q seja pago

MELHORIA NA SEGURANÇA

Não

faz muita coisa pra ser uma universidade de verdade

Nenhum
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Mais investimentos no curso. 

sem comentario.

nao

ouvir também o alunato  o que estar passando durante o período letivo pois ninguém sai do trabalho pra assistir aula e 
ainda ficar reprovado e certo? perder tempo´pra não dar em nada.

sem comentarios

Melhoria dos banheiros 
melhoria dos laboratórios, investimento em equipamentos

Excelente 

Que hajam melhorias nos espaços de estudos, principalmente a biblioteca, pois esta nao atende à demanda de alunos.

.

-

Gccvvv

A presença da Polícia no ponto de ônibus é muito importante!

Nenhum no momento.

Sem

precisa melhorar

Nenhuma

Nada a declarar

nenhum(a)

Nada a declarar 

chgcjhgcg

qualidade de professores

Acelerar as obras para que possamos fazer uso do predio destinado oas academicos.

Tirar o bebedouro do pombal que fica ao lado docbanheiro masculino. O odor é insuportável e é antihigiênico

não

Mais segurança e estrutura nas salas sem goteiras e ar condicionados quebrados

sem sugestoes

Valorizar mais os cursos de licenciatura na instituiçao.

Necessário melhoras na segurança.

.

xxxxxxxxxxxx

 Excelente

Sem Comentários

x

Nada

Sem

Sem sugestões.
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Melhoria no estacionamento

Total de respostas: 140 Deveriam responder: 151 Não respondidos: 11
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Aplicação: Avaliação Desu - 2015/2 - 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: 84
Deveriam responder: 101
Não respondidos: 17
Média: 4,17

42 Excelente
18 Muito Bom
22 Bom
2 Insatisfatório

50 %

21,43 %
26,19 %

2,38 %

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

Total de respostas: 84
Deveriam responder: 101
Não respondidos: 17
Média: 4,05

35 Excelente
22 Muito Bom
24 Bom
2 Regular
1 Insatisfatório

41,67 %

26,19 %

28,57 %

2,38 %
1,19 %

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

Total de respostas: 84
Deveriam responder: 101
Não respondidos: 17
Média: 3,56

19 Excelente
20 Muito Bom
35 Bom
9 Regular
1 Insatisfatório 22,62 %

23,81 %

41,67 %

10,71 %

1,19 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 84
Deveriam responder: 101
Não respondidos: 17
Média: 3,63

17 Excelente
30 Muito Bom
27 Bom
9 Regular
1 Insatisfatório 20,24 %

35,71 %

32,14 %

10,71 %

1,19 %

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

Total de respostas: 84
Deveriam responder: 101
Não respondidos: 17
Média: 3,13

10 Excelente
19 Muito Bom
36 Bom
10 Regular
9 Insatisfatório

11,9 %

22,62 %

42,86 %

11,9 %

10,71 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 84
Deveriam responder: 101
Não respondidos: 17
Média: 3,31

12 Excelente
25 Muito Bom
29 Bom
13 Regular
5 Insatisfatório

14,29 %

29,76 %

34,52 %
15,48 %

5,95 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 84
Deveriam responder: 101
Não respondidos: 17
Média: 3,27

16 Excelente
18 Muito Bom
31 Bom
11 Regular
8 Insatisfatório 19,05 %

21,43 %

36,9 %

13,1 %

9,52 %

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

Total de respostas: 84
Deveriam responder: 101
Não respondidos: 17
Média: 3

13 Excelente
15 Muito Bom
31 Bom
9 Regular
16 Insatisfatório

15,48 %

17,86 %

36,9 %

10,71 %

19,05 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

ok

Nenhum

nao

ótima coordenação.

continuem trabalhando bem

Excelente

alguns professores deveriam concordar  e aceitar uma especie de revezamento em algumas disciplinas, isso é 
fundamental em um curso de nível superior de física, o que percebemos é uma postura completamente fechada a tais 
ideias. 

nao

...

continue amplinado e colocando mais laboratorios

Muito bom coordenador, o melhor que o departamento já teve

n
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Continuem assim! 

Está bom

-

nao

Nenhum

.

Excelente

Muito bom

Agradeço à toda coordenação do Curso de Licenciatura em Física pelo comprometimento no desenvolvimento do curso em 
prol de uma educação melhor. À presteza com os alunos e o amor pelo curso. 
Obrigada!

A coordenação do curso é muito boa apesar de algumas limitações, mas enfim vem se superando na medida do possível.

nenhuma

ok

.

Sem comentários

Ótimo trabalho

-

nenhuma

Não

Bom

.

Estão fazendo um bom trabalho.

.

Coordenador excelente

Excelente coordenação. Sempre nos ajudam e estão a disponibilidade de todos os alunos.

Excelente

muito competente e atuante faz a diferença no curso.

bom

Uma coordenação muito atuante que ressuscitou o curso de física, parabéns ao professor Fabio Sales e Joaquim Melo!!!!

Nenhum

Com prof. Fábio vai melhorar 100%

Bom trabalho 

Sem sugestões 

Sem sugestões.

Ser mais frequente no acompanhamento com os a alunos e professores

Nada

Nenhuma sugestão.

Apoia os alunos e suporte para não haver evasão do curso
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w

excelente

a

coordenação muito boa

sem sugestões

Bem organizado.

sem sugestão

nenhuma

Ótimo resposta para com alunos.

Nada a declarar

Muito bom.

Otima

O curso é muito bom

Nenhuma

...

Nao

Nenhum

NÃO TEM

nada a declarar

Nenhum

continuar cativando os alunos p/ reduzir o índice de evasão

continue trabalhando para melhorar sempre.

.

ser mais prestativos com os alunos

coordenacao do curso boa, onde estao na maioria das vezes disponiveis

Melhorar a interação entre os cursos 

Melhoria dos recursos de apoio ao professor como por exemplo apagadores e pinceis para quadro branco.

Nenhuma...

Mudança na grade curricular.

a

reavaliar carga horaria

.

*

.

bom

Total de respostas: 84 Deveriam responder: 101 Não respondidos: 17

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

ok
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Nenhum

nao

tentar aumentar a quantidade de salas, se possível.

mantenha o nível

Excelente

Grade curricular defasada, necessita urgentemente de reformulações em sua estrutura. Temos uma quantidade 
absolutamente inaceitável de disciplinas pedagógicas que são na maioria das vezes ministradas de forma a não 
proporcionar crescimento algum aos discentes.  

nao

....

muito bom

Muito bom

n

Implementação do Bacharelado, por favor!

Está bom

-

nao

Nenhum

.

Alguns professores precisam se adequar a diciplina oferecida de tal forma que saiba ministra-la

Muito bom

...

Com respeito ao curso eu acho que deveria haver algumas modificações na grade curricular, por exemplo retirando 
algumas cadeiras e reduzindo a carga horaria de outras. 

nenhuma

ok

.

sem comentários

Mais computadores

-

nenhuma

Não

Bom 

o curso ficaria bem melhor sem as "gias".

Muitas disciplinas da área de humanas no curso, deveriam diminuir o numero.

.

Investir

Muito bom o curso. Foi muito gratificante pra mim estudar no IFMA e ser presenteada por uma coordenação tão boa e eficaz!

Excelente
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Esta no caminho certo a caminhada é longa.Mas um dia chegaremos lá.

bom

Implementação de um bacharelado de fisica

Investimento em projetos

...

Esta sendo feito um ótimo trabalho para o desenvolvimento do curso 

Sem sugestões 

Sem sugestões.

Nada 

Nada

Nenhuma sugestão.

bom

w

mais investimento

b

nada a declarar 

sem sugestões

Bem organizado.

sem sugestão

nenhuma

Bom curso, tanto para aprendizagem quanto para o mercado.

Nada 

Muito bom.

Boa

 curso é muito bom

O curso é muito bom

...

Nao

Nenhum 

NÃO TEM

nada a declarar

Nenhum

.bom

precisa de incentivo para que alunos permaneçam no curso.

.

Aulas em laboratório

precisa de mais didatica

Mais aulas praticas
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Maior variedade de autores na literatura da biblioteca voltadas para o curso.

Nenhuma...

Se a possibilidade do curso de física não ser integral.

a

reavaliar grade curricular

.

*

. 

bom

Total de respostas: 84 Deveriam responder: 101 Não respondidos: 17

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

Respostas

ok

Nenhum

nao

boa administração.

continuem trabalhando bem

Excelente

Atendimento rápido e eficiente. 

nao

...

bom atendimento

Muito bom

n

.

Está bom

-

nao

Nenhum

.

Excelente

Bom

...

O atendimento aos alunos tem que melhorar mais. 

nenhuma

ok

.

cobra dos professores que lancem as notas dentro do prazo

Muito eficiente,obrigado!
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-

nenhuma

Não

Bon

.

O atendimento deveria ser mais rápido.

.

Acompanhar os alunos

Melhora no atendimento dos alunos.

Excelente

Sem comentários.

bom

Uma sugestão seria melhorar o atendimento, em  especial no que diz respeito ao atendimento quando prestado pelo 
diretor de ensino superior.

Comunicação

...

Bom trabalho 

Sem sugestões 

Sem sugestões.

Melhores horários, há muitos intervalos 

Nada

Nenhuma sugestão.

bom

w

q

c

nada a declarar 

sem sugestões

Bem organizado.

sem sugestão

nenhuma

Ótimo resposta para com alunos.

Nada

Muito bom.

Bom

 curso é muito bom

Excelente

...

Nao
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Nenhum

NÃO TEM

nada a declarar

Nenhum

bom

bom

.

Mais pessoas para informações

Muito boa, sempre a disposicAO

Aparecer  mais nas salas de aulas

Muito bom.

Melhor modo de atendimento!

Estudar essa possibilidade mencionada na décima questão.

a

melhorar acervo a biblioteca

.

*

.  

bom

Total de respostas: 84 Deveriam responder: 101 Não respondidos: 17

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

Respostas

ok

Nenhum

melhore a biblioteca

quando é que o prédio do quintal do ifma vai sair? :/

mantenha o nível

Excelente

Maior estrutura e separação com o nivel medio e tecnico, muitas salas são divididas. 

nao

....

precisa melhorar em certos aspectos

Muito bom

n

.

Precisamos de mais segurança no IFMA.

-

nao

Nenhum
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.

Ficaria melhor se o prédio do ensino superior terminasse 

Muito bom

 O "surto" de políticas para o ensino técnico em detrimento ao descaso ao ensino superior associado à péssima 
administração do Campus está levando o Ifma a um processo de decadência. Isto é claramente visível ao observarmos à 
infraestrutura (em que alagamentos são decorrentes de inúmeras goteiras e "reformas" são feitas afim de mascarar os 
problemas; afinal, pra quê investir milhões na reforma de um prédio centenário?); falta de investimentos em laboratórios, 
bibliotecas, políticas de incentivo à pesquisa e desenvolvimento. O que se observa, é que enquanto uma minoria luta em 
prol de um "up" na educação, a grande maioria dos envolvidos na administração do Ifma está mais interessada em suas 
"vidinhas". O descaso com o Ifma é tamanho que até hoje ainda não foi inaugurado o prédio que seria de usufruto dos 
discentes  de nível superior; e ainda há uma questão: - será que quando chegar a tão esperada inauguração, o prédio será 
mesmo exclusivo para o ensino superior?
Espero que todos devem se conscientizar e buscar soluções para que um real  desenvolvimento ocorra.

A estrutura do ifma é muito boa, mas tem algumas dificuldades como por exemplo os laboratórios e salas de aulas deixam 
muito a desejar.

nenhuma

ok

.

sem comentários

Biblioteca mais ampla,não em termos de acervos,mas em espaço mesmo.

-

nenhuma

Não

Bom

pelo amor de Deus!
coloca a sala do superior bem longe bem longe dos baderneiros do ensino médio.
É muito barulho!

 Separação do ensino médio e do ensino superior.

.

Melhorar a segurança externa

O IFMA é uma das melhores referências de ensino e aprendizado do Maranhão, me sinto muito orgulhosa de ter estudado 
esses 5 anos nessa Instituição que só me encheu de alegrias e muito aprendizado.

Excelente

Precisamos melhorar cada vez mais.

bom

Uma bela sugestão seria a entrega do novo prédio.

Organização

...

Esta precisando de reparos 

Sem sugestões 

Sem sugestões.

Melhor atendimento ao curso superior, pois não temos tanta preferencias quanto ao ensino médio

Nada
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Nenhuma sugestão.

BOM

w

mais acessibilidade e entreguem o prédio

d

nada a declarar 

sem sugestões

Bem organizado.

sem sugestão

nenhuma

Melhore a infraestrutura.

Nenhuma

Muito bom.

Boa

 curso é muito bom

Ótimo

...

Nao

Nenhum

NÃO TEM

nada a declarar

Nenhum

Melhorar a estrutura predial e providenciar mais salas

queremos logo o prédio novo.

.

Mais laboratórios para aula praticas

o NOVO predio precisa ficar pronto logo, pois o mesmo esta desorganizado.

Criar os CAS

Maior quantidade de banheiros, limpeza dos mesmo, material de limpeza e higiene, acesso adequado para deficientes.

Nenhuma...

Melhor infraestrutura.

a

entregar o predio do anexo

.

*

.  

bom

Total de respostas: 84 Deveriam responder: 101 Não respondidos: 17
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Aplicação: Avaliação Desu - 2015/2 - 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: 106
Deveriam responder: 119
Não respondidos: 13
Média: 3,5

26 Excelente
28 Muito Bom
31 Bom
15 Regular
6 Insatisfatório 24,53 %26,42 %

29,25 %
14,15 %

5,66 %

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

Total de respostas: 106
Deveriam responder: 119
Não respondidos: 13
Média: 3,28

16 Excelente
25 Muito Bom
46 Bom
11 Regular
8 Insatisfatório

15,09 %

23,58 %

43,4 %
10,38 %

7,55 %

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

Total de respostas: 106
Deveriam responder: 119
Não respondidos: 13
Média: 3,39

19 Excelente
25 Muito Bom
45 Bom
12 Regular
5 Insatisfatório 17,92 %

23,58 %

42,45 %
11,32 %

4,72 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 106
Deveriam responder: 119
Não respondidos: 13
Média: 3,5

21 Excelente
29 Muito Bom
42 Bom
10 Regular
4 Insatisfatório 19,81 %

27,36 %

39,62 %

9,43 %

3,77 %

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

Total de respostas: 106
Deveriam responder: 119
Não respondidos: 13
Média: 2,9

13 Excelente
15 Muito Bom
39 Bom
26 Regular
13 Insatisfatório

12,26 %

14,15 %

36,79 %

24,53 %

12,26 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 106
Deveriam responder: 119
Não respondidos: 13
Média: 3,02

17 Excelente
11 Muito Bom
43 Bom
27 Regular
8 Insatisfatório

16,04 %

10,38 %

40,57 %

25,47 %

7,55 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 106
Deveriam responder: 119
Não respondidos: 13
Média: 2,8

12 Excelente
14 Muito Bom
40 Bom
21 Regular
19 Insatisfatório

11,32 %

13,21 %

37,74 %

19,81 %

17,92 %

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

Total de respostas: 106
Deveriam responder: 119
Não respondidos: 13
Média: 2,72

12 Excelente
12 Muito Bom
37 Bom
24 Regular
21 Insatisfatório

11,32 %

11,32 %

34,91 %

22,64 %

19,81 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

------

00

Nao

.

.

O curso de licenciatura em Química só tem a agradecer a coordenação do curso que tem, pois são profissionais que 
merecem o cargo que tem , pela execução do mesmo e dedicação em sempre fazer o seu melhor.

Problemas com disciplinas do semestre não ofertada.

não

nenhuma sugestão

Poderiam se interessar mais na questão de serem oferecidas disciplinas aonde não possuem professores para ministrar 
aula. 

ta de parabéns

.
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Deveria prestar um serviço melhor no que diz respeito ao acompanhamento do desenvolvimento do curso principalmente 
no que diz respeito a oferta de disciplinas 

Nada a declarar.

Nenhum

.

   Maior participação da coordenação do curso

As disciplinas menos significativas deixar como eletivas e não como obrigatórias.

Nada a declarar

Nenhum

não

Nenhum

espero que melhore com novos labs

Nada a acrescentar. 

nenhuma

Bom

Reciclagem 

Deve ser mais cordial e acompanhar o curso, bem como anda o desenvolvimento das disciplinas, pois nunca vi um 
coordenador ir até uma sala de aula saber se eles estão sendo bem atendidos pelo instituto, ou pelo professor, etc, poís o 
dever da universidade é trazer o aluno para sala de aula e não excluir o mesmo.

Mais flexibilidades nos horarios das aulas

.

Não tenho sugestões.

.

Poderia ter visita técnica em fábricas do entorno, pra conhecermos laboratórios industriais ou mesmo fármacos. Seria 
interessante.

Não há

Nenhum cometário

Ter mais controle de salas visto que os alunos sempre ficam perdidos em que sala vai ter aula 

Deveriam se mostrar mais interessados em ministrar as aulas durante o período de férias. Não teve uma cadeira de férias 
ofertada pelo curso.

Muito Bom

Depois que a coordenadora Kiani saiu a coordenação ficou fantasma... Ninguém mais viu.

Ofertar disciplinas no período regular e se comprometer se não houver em ofertar nas férias. 

.

-------------

Que a coordenação esta sendo prestativa, mas sempre bom melhorar mais ainda.

sem necessidade de comentários

estão bem, porém em muitos horários estão indisponiveis

bom

nada a comentar
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Acho a uma coordenação Boa do curso, só precisam investir mais em cadeiras e férias.

Nenhuma 

Nada a acrescentar 

a ser melhorado

---

xxx

Nenhuma

A coordenação do curso sempre é muito atenciosa e presente.

Nada a declarar

Desenvolvimento de mais atividades técnico-científicas.

Sem sugestao

Nada do que se falar.

PREOCUPAR MAIS EM OFERECER CADEIRAS DE FERIAS

Mudar o curso de lic. em química apenas para noite

Seria mais satisfatório se não houvesse problemas com salas, pois em algumas matérias, não haviam salas para serem 
ministradas as aulas.

...

Se relacionar melhor com os alunos 

A

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

A coordenação deveria sempre estar atenta para buscar resolver problemas voltados aos laboratórios e, principalmente, 
sobre questões de segurança.

Nenhuma sugestão

não

fazem um bom trabalho

Muito boa a disponibilidade com os alunos.

Melhore

;

Nada abdeclarar

...

Não tenho. 

.

Muito feliz pelo trabalho prestado pela coordenação.

,

xxxxxxxxxxxxx

Muito bom

Nenhuma

nenhum

Nenhuma
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...

D

nenhuma sugestão

Mais interação com os alunos

 nunca tive contato com a coorsenador

Nenhuma

Nenhum

Sem comentários

Nada

-

Muito bom

Deve deixar informacoes mais claras

NENHUMA

N

sem mais

igualdade de tratamento para todos os alunos

N

Nao

Insatisfatório

nao

sem sugestões

-

Total de respostas: 106 Deveriam responder: 119 Não respondidos: 13

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

-----

00

Nao

.

.

O curso de licenciatura em química forma cidadãos críticos e professores capacitados em todas as áreas de conhecimento.

Problemas com disciplinas do semestre não ofertada.

não

nenhuma sugestão

Ok

só a demora com a entrega dos novos laboratórios

.

O curso é bom, mas precisamos de salas melhores para as aulas

Nada a declarar.
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Nenhum

.

disponibilizar as disciplinas que não foram ofertadas no período letivo

O curso é completo, atende todos os quesitos, poderia oferecer mais e termos de conteúdo e aulas praticas e laboratorios 
adequado.

Nada adeclarar

Nenhum

não

Nenhum

espero que melhore com novos labs

Curso muito bom que atende às expectativas da formação de professores.

nenhuma

Bom

Reformulação da grade

Precisa revisar as cargas horárias de certas disciplinas, como química analítica que tem apenas 30 hrs. Disponibilizar as 
devidas disciplinas para que os alunos não se atrassem, pois estamos sendo prejudicados por atraso de disciplinas por 
falta de professor.  

Curso muito bom

.

Não tenho sugestões.

.

Os laboratórios em reforma no semestre passado, vão estar prontos? Faz muita falta.

Não há

O professor deve buscar desenvolver cada vez mais habilidades em seus alunos, o que requer, em muitos casos, um 
trabalho amplo e contextualizado. Buscar desenvolver Projetos Alternativos com uso de tecnologias, estruturados que 
consigam englobar grande maioria do discentes para facilitar o processo de ensino-apredizagem. Vivênciei um curso que 
busca a formação de um professor progressista, capaz de formar um aluno crítico - reflexivo, mas não consigo enxergar 
essa postura em grende maioria dos Docentes dessa instituição.

Ter laboratorios melhores 

Muito bom

Muito Bom

Durante o semestre nem todas as disciplinas necessárias são oferecidas, isso atrasa muito o curso, e se torna um dos 
motivos pela desistência e evasão.

Nada

.

---------------------------

que devemos nos esforçar pra dá um ensino de qualidade

sem necessidade de comentários

tem melhorar mais, inclusive a parte da educacional 

bom

 sobre as disciplinas ofertadas que não foram ministradas deixou muito a desejar pois por um lado prejudicou os alunos, 
visto que as tais deveriam ser ofertadas nas disciplinas de ferias para que no próximo período não prejudicasse os alunos 
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deixando-os atrasados e impedindo-os de fazer outras disciplinas visto que as que não foram ministradas era pre requisito.

Queria sugerir mais cadeiras de férias para os alunos de Quimicas aproveitar as cadeiras que ainda vão cusar ou que 
estão devendo, não esperar a próxima turma nova que vai começar aquele período. 

Nenhuma 

Nada a acrescentar 

a ser melhorado

---

xxx

Nenhuma

Minha sugestão é a de melhorar o método de avaliação do curso.

Nada a declarar

Verificar a necessidade de manter alguns pré-requisitos de disciplinas.

Sem sugestao

Ter salas definidas,pro superior. 

OFERECER OS 2 CERTIFICADOS BACHARELADO E LICENCIADO

ok

Abrir turmas a cada semestre adiantaria a carga horaria de vários alunos que reprovaram em determinada disciplina.

...

Investir em mais diversos aparelhagens no laboratório para que o aluno se adeque à atualidade

A

´´´´´´´´´´´´´´

O único problema que ainda não foi solucionado desde o período passado, é em relação aos laboratórios e sobre a 
segurança que ainda é ausente nestes locais. Nesse período trabalhamos em laboratórios de pesquisa, pela qual não são 
adequados a receber um número elevado de pessoas para fazer as práticas dadas pelos docentes, além de cada um não 
ter seu material para os experimentos (dividir nunca foi o problema), mas seria algo essencial se cada um tivesse o seu, 
pois estaríamos zelando a segurança. Às vezes havia falta de material por conta que alguns estavam quebrados ou velhos 
demais e também utilizávamos reagentes fora da validade que interferia no resultado do experimento.

Falta interdisciplinaridade. Os alunos que cursam licenciatura são obrigados a cumprirem cargas horárias extensas de 
Estágio supervisionado por 1 ano e meio, todavia, não possuem sequer auxílio transporte para se deslocarem à escola-
campo, muito menos auxílio para suprir os gastos com materiais de aula.

não

muito bom

Curso muito bom e dinâmico

Melhore

;

Nada a ddclarar

....

Não tenho. 

.

Estou muito feliz em cursar química.

,
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xxxxxxxxxxxx

Bom

Nenhuma

mais clareza dos professores

Nenhuma

....

D

completar a reforma dos laboratórios e o prédio do ensino superior, por falta de salas no período vespertino. 

Mais atividades extras

um curso excelente

Nenhuma

Nenhum

Sem comentários

Nada

-

Muito bom

Muito bom

NENHUMA

N

sem mais

nada

N

Nao

Insatisfatório

nao

sem sugestões

-

Total de respostas: 106 Deveriam responder: 119 Não respondidos: 13

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

Respostas

-----

00

Nao

.

.

A DESU tem profissionais que são reconhecidos por sua dedicação e disponibilidade para ajudar aos seus discentes. 

Problemas com disciplinas do semestre não ofertada.
Poderiam resolver isso, não? 

não
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nenhuma sugestão

Poderiam se interessar mais na questão de serem oferecidas disciplinas aonde não possuem professores para ministrar 
aula. 

ta de parabéns

.

Eu gosto do serviço prestado pela DESU

Nada a declarar.

Nenhum

.

disponibilizar professores para disciplinas de férias

Umas das sugestões é sobre a biblioteca com relação a emprestimo que tem um tempo muito curto.
O atendimento poderia ser melhor, principalmente quando ha pedido de aproveitamento de disciplina e em relação a cursar 
outras disciplinas de diferentes períodos, assim poderíamos adiantar bastante o curso

Nada a declarar

Nenhum

não

Nenhum

espero que melhore com novos labs

Poderia haver uma comunicação mais direta com os discentes.

nenhuma

Bom

nada a sugerir

Precisar organizar a divisão de salas entre as disciplinas, pois muitas vezes os alunos e professores devem estar se 
deslocando de turma por péssimas condições de trabalho e que impedem um melhor redimento para o aluno. 
Disponibilizar as devidas disciplinas para que os alunos não se atrassem, pois estamos sendo prejudicados por atraso de 
disciplinas por falta de professor, poís entramos para fazer um curso durante 4 anos e a maioria acaba terminando em um 
período maior que este.

Se fazer mais presente..

.

Não tenho sugestões.

.

o ar-condicionado da biblioteca, da parte do subsolo, é insuficiente, e é o único local que se estuda de verdade o pessoal 
do superior, porque na primeira ala é muito barulho do pessoal do técnico, aquilo parece mais uma feira, um refeitório ou 
um parque pra namoros e paqueras, do que uma biblioteca. Peço que vejam a questão do ar do subsolo, porque já pedi em 
outros questionários a solução para o acesso decente à biblioteca, mas nada foi feito, é como algo normal ou um câncer 
sem cura. Outras bibliotecas não acontece isso, mas no IFMA, agente tem que pegar o livro e ir pra casa ou pra algum lugar 
quieto, que não o lugar próprio pra isso, pois está sempre um barulho enorme.

Não há

Nenhum comentário

Ser mais prestativo aos alunos 

Muito bom

Ótimo atendimento

nada a comentar.
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Nada

.

Organizar melhor a disponibilidade das salas de aula.

que satisfação nossa demanda na medida do possível

sem necessidade de comentários

atende as necessidades dos alunos, porem deve ter mais comunicação com os cursos.

bom

nada a edclarar

A diretoria Deus é Boa .

Nenhuma 

Nada a acrescer 

a ser melhorado 

---

xxx

Nenhuma

A Diretoria de Ensino Superior é sempre muito atenciosa e prestativa.

Nada a declarar

Analisar a questão do estudo dirigido-Poderia existir a disponibilidade de cursar dois estudo dirigido.

Sem sugestao

Nada o que mudar.

MUITO BOM

Estamos sem professor de estatística
Mudar o curso de lic. em química apenas para noite

No período passada, faltou professor de sociologia da educação para alguns alunos, isso atrapalha e muito.

...

Que atendam às sexta-feira 

A

´~~~~~~~~~

Diretória continua de parabéns.

Não disponibilizam mais o histórico e declaração no tempo determinado pelo próprio departamento.

não

fazem um bom trabalho

Muito boa a disponibilidade com os alunos.

Melhore

.

Nada a declarar

....

Não tenho. 

.
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Aumentar o horário de atendimento.

,

xxxxxxxxxxx

Bom

Nenhuma

nenhum

Nenhuma

....

D

completar a reforma dos laboratórios e o prédio do ensino superior, por falta de salas no período vespertino. 

Boa

 vocês atendem super bem

Nenhuma

Nenhum

Sem comentários

Nada

-

Muito bom

Prazos mais rapidos

NENHUMA

N

sem mais

nda

N

Nao

Insatisfatório

nao

sem sugestões

-

Total de respostas: 106 Deveriam responder: 119 Não respondidos: 13

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

Respostas

-----

00

Nao

.

.

O IFMA faz com que seus discentes se tornem cidadãos críticos e além de um currículo excelente, conta com os 
profissionais que amam suas profissões fazendo com que seja uma instituição reconhecida por sua qualidade.
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Problemas com disciplinas do semestre não ofertada.

não

nenhuma sugestão

Ok

só melhoria na biblioteca

.

O prédio do ensino superior do IFMA Monte Castelo precisa ficar pronto para os alunos do ensino superior utilizá-lo

Nada a declarar.

Nenhum

.

Melhorar o acervo da biblioteca

o campus e as estruturas são boas, principalmente com a presença do policiamento nos ultimos meses. A segurança é 
boa e principalmente os agente de portaria em relação ao controle de entrada e saída de pessoal. Na recepção precisa 
melhorar muito, pois o atendimento não é de boa qualidade, deixa muito a desejar principalmente nas informações 
precisas.

Nada a declarar

Aumentar o acervo de livros para o ensino superior, pois tem livros essenciais e que vários professores utilizam mais não 
está disponível na biblioteca. Há livros que são utilizados, como os de cálculo e que estão em quantidades insuficientes.

não

Nenhum

espero que melhore com novos labs

Poderia haver reformas nas estruturas. 

nenhuma

Bom

melhorar mais em todos os setores.

Precisa melhorar mais as instalações, como salas que fedem a mofo, que às vezes parece está sendo tratado com 
descaso, e que entreguem logo o prédio do ensino superior, por favor!! 

Melhorar a estrutura

.

Seria ótimo que as reformas fossem concluídas.

.

o ar-condicionado da biblioteca, da parte do subsolo, é insuficiente, e é o único local que se estuda de verdade o pessoal 
do superior, porque na primeira ala é muito barulho do pessoal do técnico, aquilo parece mais uma feira, um refeitório ou 
um parque pra namoros e paqueras, do que uma biblioteca. Peço que vejam a questão do ar do subsolo, porque já pedi em 
outros questionários a solução para o acesso decente à biblioteca, mas nada foi feito, é como algo normal ou um câncer 
sem cura. Outras bibliotecas não acontece isso, mas no IFMA, agente tem que pegar o livro e ir pra casa ou pra algum lugar 
quieto, que não o lugar próprio pra isso, pois está sempre um barulho enorme.

Não há

Não podemos mudar o mundo se não conseguimos mudar a se próprio, não deixe que a filosofia do pessimismo te 
consuma e te acomodande, saia da sua zona de conforto e faça adiferença. Eu sempre acreditei que essa é uma instituição 
singular e vocês que a formam são parte fudamental desse organismo. Obrigado pela formação diferenciada IFMA, foram 
momentos impáres em minha vida.  

Ter uma melhor estrutura 
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Bom

Até o momento não tenho nada a reclamar

Terminar o novo prédio o mais rápido possível.

Nada

.

------------------

que façam uma biblioteca a nível superior, onde possamos sentar e estudar com mais silêncio e tranquilidade. 

sem necessidade de comentários

precisa entregar o novo prédio, pois já não tem mais sala pros alunos e a estrutura está sucateada.

bom

melhorias na biblioteca (infraestrutura, disponibilidade de livros ( no minimo 3 empréstimos de livro independente da 
literatura, a facilidade no pagamento da multa disponibilizando não apenas o pagamento no banco e caixas eletronicos 
mas tambem na propria biblioteca, visto que tem alunos independente de serem no médio, técnico ou superior não 
possuem conta no banco do Brasil, e uma sugestão se determinado curso oferece cadeira de ferias em tempo integral 
seria bom, pelo menos, que a bolsa alimentação fosse disponíveis para  aqueles que estão cursando tal cadeira e aos 
alunos que passam o dia integral no ifma, que possue bolsa e os mesmo estão na instutuição trabalhando em pesquisas 
quer seja em laboratório ou não disponibilizasse o direito a duas refeição, para isso teria que ter em mão o planejamento 
previos dos alunos e dos professores contemplados (Cronograma, planejamento do aluno nos contraturnos de aulas) para 
que de fato esses possam ser beneficiados conforme a norma.
quanto ao restaurante está de parabéns, o selv servic possibilita a redução de alimentos desperdiçados, porem seria bom 
as refeições serem acompanhadas de sobremesas (frutas) e em relação ao lanche ser mais diversificados.

Que fique logo pronto o prédio novo do superior para que cada um tenha sua sala certa em casa período 

Nenhuma 

Nada a acrescentar 

a ser melhorado

---

xxx

Nenhuma

Melhorar a estrutura física da biblioteca pois há goteiras.
Renovar o acervo da biblioteca pois o livros encontram-se em péssimas qualidades e também aumentar a quantidade dos 
livros.

Nada a declarar

Desenvolvimento de mais atividades técnico-científicas.

Sem sugestao

Ter um prédio só pro superior.

MUITO BOM

AMPLIAR A ESTUTURA. NÃO ESTÁ COMPORTANDO TODOS OS ALUNOS

melhorar o policiamento, devido ao grande numero de assaltos na parada do IFMA.

Implantação de novos cursos.

Investir no circuito de segurança interno e exterior 24 horas para que os alunos tenham mais tranquilidade ao sair e ao 
entrar na instituição 

A

´´´´´´´´´´´´
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O Campus continua se arrumando aos poucos, mas queria dar ênfase dessa vez aos banheiros, pois fui vítima de invasão 
de privacidade ou assédio e não havia recursos para denunciar, pois tal ato já havia acontecido com outras pessoas e o 
cargo máximo responsável não tomou às devidas providências. No meu caso, nem as câmeras poderiam ajudar porque 
estas não estavam no ângulo voltado para a entrada do banheiro.

Mais segurança 

não

fazem um bom trabalho

IFMA apresenta uma boa estrutura

Melhore

;

Nada a declarar

......

Não tenho. 

.

Excelente estrutura.

,

xxxxxxxxxx

Bom

Nenhuma

nenhum

Nenhuma

Precisamos de livros novos, atualizados.

D

completar a reforma dos laboratórios e o prédio do ensino superior, por falta de salas no período vespertino. 

Bom

Tem que melhorar porque as vezes nó alunos não temos onde ficar

Nenhuma

Nenhum

Sem comentários

Nada

-

Precisa melhorar na estrutura do prédio.

Melhorar estrtura e  materiais de laboratorio

NENHUMA

N

sem mais

nda

N

Não
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Insatisfatório

nao

sem sugestões

-

Total de respostas: 106 Deveriam responder: 119 Não respondidos: 13
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Aplicação: Avaliação Desu - 2015/2 - 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: 185
Deveriam responder: 220
Não respondidos: 35
Média: 3,74

54 Excelente
52 Muito Bom
59 Bom
14 Regular
5 Insatisfatório

29,35 %

28,26 %

32,07 %

7,61 %

2,72 %

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

Total de respostas: 185
Deveriam responder: 220
Não respondidos: 35
Média: 3,53

45 Excelente
43 Muito Bom
70 Bom
17 Regular
9 Insatisfatório 24,46 %23,37 %

38,04 %

9,24 %

4,89 %

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

Total de respostas: 185
Deveriam responder: 220
Não respondidos: 35
Média: 3,55

44 Excelente
43 Muito Bom
73 Bom
19 Regular
5 Insatisfatório 23,91 %

23,37 %

39,67 %

10,33 %

2,72 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 185
Deveriam responder: 220
Não respondidos: 35
Média: 3,57

41 Excelente
51 Muito Bom
68 Bom
19 Regular
5 Insatisfatório 22,28 %

27,72 %

36,96 %

10,33 %

2,72 %

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

Total de respostas: 185
Deveriam responder: 220
Não respondidos: 35
Média: 3,04

31 Excelente
27 Muito Bom
64 Bom
43 Regular
19 Insatisfatório

16,85 %

14,67 %

34,78 %

23,37 %

10,33 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 185
Deveriam responder: 220
Não respondidos: 35
Média: 3,07

30 Excelente
28 Muito Bom
69 Bom
39 Regular
18 Insatisfatório

16,3 %

15,22 %

37,5 %

21,2 %

9,78 %

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

03/05/2018 16:30 Página: 114 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

Total de respostas: 185
Deveriam responder: 220
Não respondidos: 35
Média: 2,86

31 Excelente
21 Muito Bom
61 Bom
33 Regular
38 Insatisfatório

16,85 %

11,41 %

33,15 %

17,93 %

20,65 %

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

Total de respostas: 185
Deveriam responder: 220
Não respondidos: 35
Média: 2,89

27 Excelente
24 Muito Bom
68 Bom
31 Regular
34 Insatisfatório

14,67 %

13,04 %

36,96 %

16,85 %

18,48 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

Sala de estudos. A biblioteca do Ifma é um lugar impossível de estudar devido a zoada e quantidade de pessoas.

Muito bom !

None

nada

Nenhuma

a

Solicitaçao de mais livros relacionados as disciplinas ofertadas 

Nada

SI

-

Sem comentários

Salas mais adequadas para a quantidade de alunos em certas disciplinas. 

Nada

Nada a declarar.

03/05/2018 16:30 Página: 115 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

.

Retirar a disciplina ALGORITMO E ESTRUTURA DE DADOS I como pré-requisito para inúmeras outras.

.

/* sem comentários */

Nada a declarar.

Se possível, oferecer mais disciplinas de férias.

Avaliar melhor a grade curricular

Xx

n

nd

Seria muito bom se a coordenação fosse mais presente nas salas de aula e interagindo com os alunos, dando 
informações bem antecipadas e que a interação fosse alem dos e-mails, havendo outros meios de comunicação mutua.

Facilitar a participação do aluno na organização da grade curricular.

Existem professor bastante capacitados para outras áreas, não para darem aula. Demonstram total despreparo e não se 
mostram interessados a mostrar conhecimento aos alunos: o professor Hélder de LP3 é um exemplo disso.

Nenhuma.

N/S

Se possivel, quando uma cadeira for ofertada a tarde no semestre seguinte ela seria ofertada a noite, para melhor 
conciliação do curso com atividades externas ao IFMA.

Sem

Ok

Sem sugestões

Sem sugestões

Ótima Coordenação.

Nenhuma.

Nenhum.

Bom

n/a

n/d

Nenhuma

nenhum

Não há.

Nenhum

p

nada

Precisamos de um conselho de classe que acho que existe porém é oculto

Bom

As mesmas de sempre.

Nenhuma
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nenhuma

.

poderia ter estágios da área de sistemas da Informação no próprio Instituto

não

Não

.

Nenhum

Um canal de comunicação melhor entre coordenação e alunos.

Muito bom

Poderia se fazer mais presente, embora esteja realizando seu trabalho de teor administrativo, os alunos acabam não 
percebendo sequer que existe alguma coisa sendo providenciada por parte da coordenação. Acredito que promover 
discussão de melhorias é uma forma interessante de abrir um canal mais direto com os alunos.

Nenhum comentario a se fazer

Ok

sem comentários

Reavaliar algumas disciplinas, e prioridades das mesmas 

Compreender melhor as dificuldades dos alunos. 

Nenhuma

Parabenizo o coordenador pela sua acolhida e atenção quando precisei, mesmo via e-mail.

a Coordenação do curso sempre que necessário atendendo as minhas solicitações e duvidas por enquanto nenhum ponto 
negativo

Os horários de aula deveriam ser melhor programado.  Tem dias com muitas aulas e outros sem aula algum.

A

xxx

Continuidade no seu trabalho.

Nenhuma sugestão/comentário

-

...

A coordenação está trabalhando de forma eficaz, atendendo e auxiliando os alunos.

...

.

Seria interessante ofertar mais cadeiras eletivas, que também são obrigatórias, ou não oferecer as mesmas com conflito 
de horário, o que estende o tempo para a formação. 

ótimo

Acompanhar e atender melhor as reivindicações dos alunos 

na

Melhor adequação aos horários das disciplinas, visto que algumas são ofertadas na grade de um período e em outro 
semestre na grade de outro, o que quebra a sequência regular de quem está correto no curso.

nada

Sem comentarios
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.

.

-

.

Não tenho comentários

bom

Não há. 

Boa coordenação

Nada a declarar

É em relação aos alunos que trabalham como é meu caso, e não tem como cursar certas disciplinas a tarde, e de maneira 
direta acaba atrasando-nos. Que houvesse mais flexibilidade nessa questão e uma forma de fazer as disciplina em outros 
horários ou até mesmo no período de férias.

Null

Nenhum

Não

 H

.

nenhum

Nada a declarar. 

Sem sugestões

Sem reclamações;

.

N/A

Oferecimento de mais disciplinas eletivas, e mais diversas.

Nada a declarar

Deve haver mais objetividade na eleboração da grade curricular. Há muitas exigências para que um aluno consiga se 
graduar, o que aumenta a evasão e os custos despendidos com alunos que não se formam. 

.

Nada

Nenhum.

 sem sugestões

sem sugestoes

a

Bom.

Proporcionar reuniões regulares para tratar de assuntos pertinentes ao curso.

Menos questionarios

nada

não há

Nada a declarar
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Nenhuma

.

bom

 .

não tenho sugestão

Não há 

.

Oferecer mais cadeiras eletivas

x

Não repetir uma mesma cadeira optativa para uma mesma disciplina ao longo do curso (ex.: oferecer direito para 
computação no terceiro e no quinto período como eletiva), isso faz com que alunos deixem de cursar disciplinas apenas 
porque ele já as cursou anteriormente.

 Bom

--

sem comentários

.

.

Nada a declarar

Muito agradecida pelo apoio oferecido pela coordenação do curso. Só tenho um pedido: disciplina eletivas diferentes a cada 
semestre por favor.

Pouco atuante

Nenhuma

 -

Nenhuma sugestão

Nenhuma sugestão 

Deve informar aos alunos, mais novos, sobre os projetos que desenvolvem no Campus. 

-

Sem sugestões

------

.

n

nada a acrescentar

.

Sem sugestões ou comentários 

precisamos de mais laboratorios para estudo

não

Nada a declarar

n

A coordenação está de parabéns.
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.

Sem comentários

Nenhuma.

nada a sugerir

Nenhuma

Bom

Sem sugestões

Muito bom

Sejam mais presentes .

Por enquanto está atendendo às expectativas.

Melhorar a qualidade dos recursos audiovisuais;

Não

Sem sugestões. 

nenhuma

.

-

Um rodizio nas da disciplinas do curso em semestres, uma disciplina que é ofertada na segunda a tarde em um semestre 
poderia, na medida do possível, ser ofertada na terça a noite em outro semestre

Nao

Não

Sem Sugestões

nenhuma sugestão

 A proximidade dos professores com os alunos torna a relação com a coordenação tão próxima quanto.

Estao de parabens se empenhando demais.

Bom

Nenhum

Compra de mais computadores

Ótima presteza no atendimento.

-

Total de respostas: 185 Deveriam responder: 220 Não respondidos: 35

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

Sala de estudos. A biblioteca do Ifma é um lugar impossível de estudar devido a zoada e quantidade de pessoas.

Muito bom !

None

nada

Nenhuma

a

.
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Nada

SI

-

Sem comentários

Acompanhar de maneira mais próxima o ministramento de certas cadeiras por professor (es) com pouco domínio no 
assunto.

Revisar a grade de disciplinas.

Nada a declarar.

.

Ofertar para os alunos que entraram no curso antes da alteração de turno do curso, somente disciplinas no turno noturno, já 
que a maioria trabalha.

 .

/* sem comentários */

Deixar de formar programadores de curso superior e dar atenção as outras áreas de Tecnologia da Informação como 
Redes, por exemplo.

Mais opções de disciplinas optativas a cada período.

-

Xx

n

nd

Instruir alunos a irem a palestras e eventos sobre a area de estudo. Dar noticias sobre as novidades no meio acadêmico, 
pois há muitos eventos e atividades que nao são nem comentados ou que seja de conhecimento de muitos. 

nenhuma

O curso deve ser voltado um pouco mais para a área de administração, tão focando o curso demais para a área de 
desenvolvimento, o que vai afastando os alunos que desejam ser analistas e gostam da área de administração. 

Investir em mais recursos audiovisuais e propor novas áreas de pesquisa nas disciplinas.

N/S

Se possivel, quando uma cadeira for ofertada a tarde no semestre seguinte ela seria ofertada a noite, para melhor 
conciliação do curso com atividades externas ao IFMA.

Excelente

Ok

Encerrar aulas até às 22h

Inserção de um modelo prático (empresa-junior, por exemplo) daquilo que aprendemos em sala de aula.

Admirável e exemplar organização e quadro de professores.

Nenhuma.

Nenhum.

Bom

n/a

deveria ter mais cadeiras administrativas

Nenhuma

nenhum
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Não há.

Nenhum

p

nenhum

Precisamos melhorar a grade curricular! Disciplinas desatualizadas/sem objetivo para o discente.

Bom

As mesmas de sempre.

 Nenhuma 

nenhuma

.

poderia ter estágios da área de sistemas da Informação no próprio Instituto

não

Não

.

Mais matérias práticas

Melhor clareza quanto a atividades extra-curriculares necessarias para a conclusão do curo

Muito bom

Embora eu entenda que esse processo não é nada trivial, acredito que devamos mover esforços de maneira a reformular a 
matriz curricular em alguns pontos, infelizmente ainda cursamos algumas disciplinas com teor muito pouco atualizado com 
o mercado atual. Em outros momentos cursamos 90hrs numa disciplina que acrescenta muito pouco aos alunos e numa 
disciplina como LP Web, por exemplo, o professor precisa "descarregar" todos fundamentos importantes da Web em um 
semestre. Seria importante para esse curso analisar essas possibilidades.

Maior dinamismo 

Ok

sem comentários

Sem sugestões 

As principais disciplinas serem ofertadas a noite, visando ajudar os alunos que necessitam trabalhar.

Nenhuma

Que houvesse palestras e ou seminários direcionados ao curso

O Curso Sistema de Informações e um curso com uma ementa de disciplina boa só acho que algumas disciplinas deveria 
ter um conteúdo mais voltado principalmente para o aluno iniciante que ainda não tem conhecimento na área  

?

A

xxx

Necessidade de professor com maior didática para apresentação do curso.

Nenhuma sugestão/comentário

-

UM PROFESSOR MAIS EXPERIENTE NA CADEIRA DE ICC

O curso está cumprindo com os objetivos até aqui

...
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.

Rever a questão do turno Integral. Muitos alunos trabalham e, como muitas disciplinas são oferecidas à tarde, fica inviável 
cursar as mesmas. É interessante rever também a questão das atividades complementares, principalmente na questão 
das atividades de pesquisa, já que quem trabalha não pode fazer iniciação científica. Poderia haver uma flexibilidade maior 
quanto ao cumprimento dessas 200 horas, diminuindo o rigor no que diz respeito às limitações impostas nas Normas 
Regulamentadoras de Atividades Complementares.

ok

O curso precisa ser mais gerencial como teria que ser, e não um curso de ciência da computação ou um curso avançado 
para técnico de programação.

na

Não

 nada

Sem comentarios

.

.

-

.

Não tenho comentários

bom

 há baixa rotatividade nos horários das disciplinas, impossibilitando alguns alunos de levar o curso a diante.

Curso excelente

Nada a declarar

É em relação aos alunos que trabalham como é meu caso, e não tem como cursar certas disciplinas a tarde, e de maneira 
direta acaba atrasando-nos. Que houvesse mais flexibilidade nessa questão e uma forma de fazer as disciplina em outros 
horários ou até mesmo no período de férias.

Null

Nenhum

Não

 H

.

nenhum

Nada a declarar.

Sem sugestões

Sem reclamações

.

N/A

Oferecimento de mais disciplinas eletivas, e mais diversas.

Nada a declarar

Nós precisamos de mais e melhores laboratórios, bem como uma biblioteca e outros espaços de estudo. Muitas vezes 
tentei estudar na atual biblioteca e desisti por falta de espaço e silêncio. Não há outras opções de espaço de  estudo.

.
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Nada

Nenhum.

 sem sugestões

sem sugestoes

b

Gostaria que houvesse maior oferta de cadeiras eletivas.

Utilizar outros meios avaliativos.

Nada a declarar

nada

não há

Nada a declarar

Nenhuma

.

bom

 .

interessante

Não há 

.

Mais salas de aula e laboratorios, espacos para estudo

x

.

Bom

-- 

sem comentários

.

.

Nada a declarar

Satisfeita com o curso.

Nenhum

Nenhuma

-

Nenhuma sugestão

Nenhuma sugestão

nenhum 

-

Sem sugestões

-------

.
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n

nada a acrescentar

.

Sem sugestões ou comentários 

 cadeiras sobre frameworks java, cadeira sobre front-end

não

Nada a declarar

n

 Apesar do curso ser considerado ainda novo nas universidades, o curso no ifma está de parabéns. 

.

Sem comentários

Nenhuma.

nada a sugerir

Nenhuma

Bom

Sem sugestões

 Muito bom

Mudança de didática e avaliação por partes de alguns professores .

Inicialmente o curso é satisfatório, apresentando uma equipe de docentes muito boa.

Evitar o lecionamento de cadeiras dos últimos períodos em um horário muito cedo.

Não

Sem sugestões. 

nenhuma

.

-

sem comentários

Nao

Não

Sem Sugestões

nenhuma sugestão

O curso é maravilhoso

O curso é muito bom e bastante interessante.

Laboratórios mais estruturados e suporte de material para os alunos como tablet e computador portátil 

Nenhum

Compra de mais computadores

Investir mais em disciplinas optativas ou obrigatórias sobre gestão de ti e segurança da informação.

-

Total de respostas: 185 Deveriam responder: 220 Não respondidos: 35
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Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu

Respostas

Sala de estudos. A biblioteca do Ifma é um lugar impossível de estudar devido a zoada e quantidade de pessoas.

Muito bom !

None 

nada

Nenhuma

a

.

Nada

SI

-

Sem comentários

Disponibilizar um horário para a utilização das quadras poliesportivas para as práticas esportivas dos alunos do ensino 
superior.

Agilidade na entrega de documentos.

Melhorar na supervisão dos cursos.

.

sem sugestoes

 .

/* sem comentários */

Nada a declarar.

Nada

-

Xx

n

nd

nenhuma sugestao.

nenhuma

...

Horário de funcionamento.

N/S

O laboratorio 27 e a sala 13 estão com problemas no ar condicionados, estão pingando muito. 

Otimo atendimento e repasse de informações 

Ok

Sem sugestões

Sem sugestões

Precisa melhorar um pouco em relação à parceria da Desu com o setor de educação física e, não só auxiliar nas questões 
acadêmicas mas estender-se para incentivar-nos na prática exportiva - querendo ou não a Desu é o Departamento que 
cuida das questões relacionadas aos estudantes do ensino superior, o qual o responsável é, por hora, o Diretor Cláudio 
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Leão Torres.

Nenhuma.

Nenhum.

Bom

n/a

n/d

Nenhuma

nenhum

Não há.

Nenhum

p

nenhum

Melhorar canal de comunicação.

Bom

As mesmas de sempre.

 Nenhuma 

nenhuma

.

nada a declarar

não

Não

.

Nenhum

.

Muito bom

"Nem fede nem cheira" pra dizer a verdade.

Nenhum comentario a fazer

OK

sem comentários

Como os cursoseios se abrangem por mais de um turno, as refeições deveriam ser revisadas para podermos ter mais de 
uma refeição, já que muitas vezes somos obrigados a vir desde manhã até a noite, e os horários serem inferiores às 22:00 
pois boa parte precisa do transporte público e a partir dessa hora alguns já estão encerrando seu expediente. 

Nenhum

Nenhuma

Obrigada pelo serviço prestado.

a desu  sempre que necessário atendendo as minhas solicitações e duvidas por enquanto nenhum ponto negativo

?

A

xxx

03/05/2018 16:30 Página: 127 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

Sempre fui bem recepcionado e meus problemas sandos.

Nenhuma sugestão/comentário

-

...

A Desu está bem, auxiliando e atendendo os alunos de maneira eficaz

...

.

Estar mais atenta ao cumprimento dos horários por parte dos professores. 

ok

nenhuma sugestão

na

Não  

 nada

Sem comentarios

.

.

-

.

Não tenho comentários

bom

O atendimento no desu sempre foi excelente.

Atende as expectativas

Nada a declarar

É em relação aos alunos que trabalham como é meu caso, e não tem como cursar certas disciplinas a tarde, e de maneira 
direta acaba atrasando-nos. Que houvesse mais flexibilidade nessa questão e uma forma de fazer as disciplina em outros 
horários ou até mesmo no período de férias.

Null

Nenhum

Não

 U

.

nenhum

Nada a declarar.

Sem sugestões

A MELHOR 

.

N/A

Disponibilizar todos os documentos necessarios ao estudante online no site do ifma, seja ementas, modelos de 
documentos, etc.
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Nada a declarar

Já que o IFMA é um centro tecnológico, o DESU tem que implementar processos mais modernos como processos digitais. 
Toda vez que preciso fazer um pedido de aproveitamento de curso, perdem meu processo físico, o que me dá uma 
sensação de desordem no Departamento e no Instituto como um todo.

.

Nada

Nenhum.

 sem sugestões

sem sugestoes

c

Bom.

Facilitar acesso às normas da instituição e recursos.

Menos questionarios 

nada

não há

Nada a declarar 

Nenhuma

.

bom

 .

não tenho comentário

Não há 

.

A possibilidade de anexar documentos necessarios aqui no sistema

x

.

Bom

-- 

sem comentários

.

.

Nada a declarar

Favor, façam o que estiver ao seu alcance para que o prédio novo anexo ao IFMA seja entregue o quanto antes e no melhor 
estado possível.

Nenhum

Nenhuma

-

Nenhuma sugestão

Nenhuma sugestão
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nenhum 

-

Sem sugestões

-------

.

n

nada a  acrescentar

..

Sem sugestões ou comentários 

conseguir mais laboratorios para estudos. 

não

Nada a declarar

n

 O Desu precisa atentar mais para os emails que são enviados pelos alunos.

.

Sem comentários

Nenhuma.

nada a sugerir

Nenhuma

Bom

Sem sugestões

  Muito bom

Acompanhamento de metodologias dos professores .

Uma equipe de trabalho muito boa, apta a esclarecer qualquer tipo de questionamento.

Melhorar a qualidade do atendimento;
Melhorar o engajamento da Desu para com o ensino superior e também no que se refere aos esportes no ensino superior.

Não

Sem sugestões. 

nenhuma

.

-

A opção de inclusão e exclusão de disciplina pode ser estendida até a data da primeira prova, pois o aluno muitas vezes 
começa a cursar e tem dificuldade em fequentar as aulas, muitas vezes eu começo tento cursar uma disciplina a tarde, mas 
por motivos profissionais começo a atrasar e falta, então acabo reprovando por falta, se eu começar a cursar e ter 
dificuldade de continuar gostaria de ter a opção de excluir a disciplina e evitar transtornos futuros

Nao

Não

Sem Sugestões

nenhuma sugestão

sem sugestão
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Bom trabalho!Vocês tem auxiliado bastante nessa etapa de nossas vidas.

Que possa funcionar na sexta feira 

Nenhum

Compra de mais computadores

Ótimo, nada a acrescentar, acredito que a diretoria do IFMA sempre manteve uma atenção legal com os seus alunos.

-

Total de respostas: 185 Deveriam responder: 220 Não respondidos: 35

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

Respostas

Sala de estudos. A biblioteca do Ifma é um lugar impossível de estudar devido a zoada e quantidade de pessoas.

Muito bom !

None

nada

A biblioteca é um ambiente impossível de estudar, e o que vemos lá é que muitas pessoas vão apenas pra carregar celular 
e conversar, fazendo muito barulho e ocupando mesas que poderiam estar disponíveis para quem realmente quer estudar. 
Deveria ter uma fiscalização em relação a isso.

a

Melhoria no acervo de livros, com livros mais atuais de forma a contibuir tanto no ensino quanto na pesquisa 

Nada

SI

-

Sem comentários

Inaugurar de forma mais rápida o prédio destinado ao ensino superior. Pois a estrutura do prédio atual, as vezes, chega a 
desejar em certos aspectos.

Melhorias em salas e laboratórios.

Melhorar para observação de pequenos detalhes como ar-condicionados, bebedouros, banheiros, etc.

.

sem sugestoes

 .

/* melhores salas e laboratórios */

Melhoria no estacionamento de trás que deixa a desejar aos alunos e servidores do IFMA.

Nada

Melhorar a qualidade da biblioteca, que mais parece com uma área de vivencia

Xx

n

nd

Sugiro fazer melhoramentos e reparos na estrutura das salas de aula. Durante um semestre os alunos tiveram problemas 
com o ambiente das salas de aula, como aparelhos de ar condicionado danificados e com problemas. Seria muito bom 
também, uma visita pelas áreas do Ifma, para os alunos que não conhecem o espaço, como alunos calouros e veteranos, 
pois muitos ficam desorientados na área do campus.

nenhuma
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Devem fazer mais laboratórios para os alunos de SI, os alunos precisam de laboratórios disponíveis além de mais salas 
com outras opções na area tecnológica também. As poucas salas que são disponíveis para nós não tem recursos 
audiovisuais disponíveis ou então encontram-se com problemas.

Nenhuma.

N/S

O laboratorio 27 e a sala 13 estão com problemas no ar condicionados, estão pingando muito. 

Sem

Ok

Melhorar a estrutura dos banheiros e controlar o barulho na biblioteca.

Sem sugestões

Presencio precariedade de recursos audiovisuais quase todos os dias. Quando não há o que é preciso para o professor 
lecionar de modo interativo, há mas o(s) mesmo(s) apresentam defeitos. Além disso, a biblioteca precisa de uma expansão 
em seu acervo porque nós ainda somos obrigados a sair de nossa academia para buscar em outras academias ou 
bibliotecas em busca do que precisamos e, de certo modo, não deveria acontecer a não ser como caso raro.

Nenhuma.

Nenhum.

Bom

Melhorem a biblioteca.

- Fede a mijo
- Mesas marcadas por bolsas
- Barulhenta
- Quente
- Em alguns pontos do dia excede a sua capacidade.

n/d

Nenhuma

nenhum

Não há.

Nenhum

p

nada

Melhorar estrutura física.

Bom

As mesmas de sempre.

 NenhumA

nenhuma

.

poderia ter estágios da área de sistemas da Informação ou quaiaquer áreas no próprio Instituto

O espaço na biblioteca não atende a demanda, os recursos como data show, precisam de melhorias, uns funcionam muito 
mal outros nem isso.

Não

Inaugurar com urgência o novo prédio para o superior, e verificar a internet nos laboratórios que quase sempre não estavam 
disponíveis nas aulas de Programação. Nunca conseguíamos pegar o conteúdo no sistema disponibilizado sempre 
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pontualmente pela Prof Karla.

Mais salas/laboratórios disponíveis para alunos e professores

.

Muito bom

Só Jesus na causa. Temos lousas modernas, das quais a parte "moderna" de nada nos serve, todavia os alunos e 
professores precisam peregrinar atrás de sala pra ter aula em alguns momentos e os laboratórios, de informática ao 
menos, necessitando de uma série de recursos. E claro, nosso prédio anexo que nunca é concluído, nossa quadra 
sucateada, nosso estacionamento vergonhoso, enfim, o que falta aos administradores desse Instituto é só uma coisa. 
Vergonha.

Nenhum comentario a fazer

OK

sem comentários

Sem sugestões 

Aumentar o número de laboratórios.

Nehuma

Precisamos de policiamento constante

O campus Monte Castelo está muito bem organizado só acho que deveria ser dois vale alimentação para o aluno por dia 
um para o almoço e outro para janta já que as vezes e necessário esta presente no campus no turno diurno e noturno. 

?

A

Faz muita falta não ter uma copiadora no Campus, além de termos que sair do local de estudo ainda corremos perigo.

Voltar a recarga de carteiras estudantis.

Nenhuma sugestão/comentário

-

lasanha todo dia, e ajeitar o arcon da sala 13 

Melhorar a fiscalização na biblioteca;
Manuntenção de alguns aparelhos de ar-condicionado.

...

.

Os mesmos problemas de sempre: precariedade nas instalações, falta de salas de aula, laboratórios, poucos recursos, 
falta de acessibilidade, etc..

ok

melhorar urgentemente as condições dos laboratórios de informática.

na

Não 

 nada

Sem comentarios

.

.

-

.
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Não tenho comentários

bom

Deveriam olhar mais para as condições de limpeza e higiene, principalmente nos banheiros..

Infra estrutura deixa a desejar

Nada a declarar

É em relação aos alunos que trabalham como é meu caso, e não tem como cursar certas disciplinas a tarde, e de maneira 
direta acaba atrasando-nos. Que houvesse mais flexibilidade nessa questão e uma forma de fazer as disciplina em outros 
horários ou até mesmo no período de férias.

Null

Nenhum

Não

 H

.

nenhum

Melhorar as salas de aula, problemas com ar condicionado pingando e banheiros sujos. 

Sem sugestões

Sem reclamações

.

N/A

Oferecimento de locais apropriados a aula com espaços surficientes.

Nada a declarar

Precisamos urgente de espaços físicos adequados, laboratórios mais modernos e iniciativas que incentivem os alunos a 
contribuirem para o crescimento do Instituto. O Q-acadêmico é muito ultrapassado e acredito que os alunos e professores 
poderiam ajudar de alguma forma (desenvolvendo ou ajudando a desenvolver) para melhorar o sistema.

.

Nada

Melhorar infraestrutura dos corredores e banheiros.

sem sugestões

sem sugestoes

d

Os laboratórios do curso são insatisfatórios em questão de tamanho, recursos áudio-visuais, quantidade de salas e 
qualidade dos sistemas das máquinas disponíveis. 

Adequar a biblioteca para comportar mais alunos.

nada a declarar

nada

não há

A biblioteca é geralmente muito quente. Só um ar-condicionado não é suficiente e deveria separar o ensino médio do 
ensino superior.

Nenhuma

.

bom
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Expansão da biblioteca. 

não tenho comentário

Não há 

.

Devido ao grande numero de alunos a biblioteca necessita de mais espaco bem como mais salas de aula e mais espacos 
para estudo. 

x

.

Bom

-- 

sem comentários

.

.

Nada a declarar

É um problema conhecido que a infraestrutura do IFMA já não suporta mais a quantidade de alunos e a variedade de cursos 
oferecidos. É necessária a liberação do prédio novo, com salas de aula, laboratórios... Neste semestre, inclusive, deixamos 
de ter aula algumas vezes porque a sala de aula reservada já estava ocupada ou porque não se sabia onde estava a chave 
da mesma.

Nenhum

Nenhuma

-

Nenhuma sugestão

Nenhuma sugestão

Deve investir mais em Feira de Ciência e  Competição em Robótica. 

-

Sem sugestões

------

.

n

nada a acrescentar

.

Sem sugestões ou comentários 

investir mais em tecnologia e diminuir a resistencia contra softwares de alunos

não

Atualizar o livros da biblioteca, pois pelo menos para o meu curso os livros não são satisfatório.

n

 O campus está de parabéns pelo zelo que tem com seus alunos.

.

Sem comentários

Nenhuma.
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nada a sugerir

Nenhuma

Bom

Sem sugestões

 Muito bom

Melhorar infra-estrutura na base do possível .

Ambiente agradável.

Melhorar a qualidade dos computadores, laboratórios e ar-condicionados.

Organização nas distribuições das salas para cada disciplina e curso.

Uma biblioteca menos barulhenta. Aceleração na entrega do novo prédio construído. 

nenhuma

.

-

O estacionamento deixa a desejar, muita lama em época de chuva

Nao

Não

Sem Sugestões

nenhuma sugestão

o ifma cumpre seu papel

IFMA tem aberto várias chances para pessoas crescerem.

Conceder as duas refeições para o aluno integralmente 

Nenhum

Compra de mais computadores

Melhorar os banheiros e bebedouros.

-

Total de respostas: 185 Deveriam responder: 220 Não respondidos: 35
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Aplicação: Avaliação Desu - 2015/2 - 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: 206
Deveriam responder: 226
Não respondidos: 20
Média: 3,42

52 Excelente
37 Muito Bom
76 Bom
28 Regular
13 Insatisfatório 25,24 %

17,96 %

36,89 % 13,59 %

6,31 %

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

Total de respostas: 206
Deveriam responder: 226
Não respondidos: 20
Média: 3,22

38 Excelente
42 Muito Bom
70 Bom
39 Regular
17 Insatisfatório 18,45 %

20,39 %

33,98 %

18,93 %

8,25 %

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

Total de respostas: 206
Deveriam responder: 226
Não respondidos: 20
Média: 3,78

67 Excelente
54 Muito Bom
60 Bom
22 Regular
3 Insatisfatório

32,52 %

26,21 %

29,13 %

10,68 %

1,46 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 206
Deveriam responder: 226
Não respondidos: 20
Média: 3,84

72 Excelente
57 Muito Bom
53 Bom
21 Regular
3 Insatisfatório

34,95 %

27,67 %

25,73 %

10,19 %

1,46 %

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

Total de respostas: 206
Deveriam responder: 226
Não respondidos: 20
Média: 2,82

24 Excelente
30 Muito Bom
66 Bom
57 Regular
29 Insatisfatório

11,65 %

14,56 %

32,04 %

27,67 %

14,08 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 206
Deveriam responder: 226
Não respondidos: 20
Média: 2,79

24 Excelente
25 Muito Bom
73 Bom
51 Regular
33 Insatisfatório

11,65 %

12,14 %

35,44 %

24,76 %

16,02 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 206
Deveriam responder: 226
Não respondidos: 20
Média: 2,57

24 Excelente
18 Muito Bom
60 Bom
53 Regular
51 Insatisfatório

11,65 %

8,74 %29,13 %

25,73 % 24,76 %

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

Total de respostas: 206
Deveriam responder: 226
Não respondidos: 20
Média: 2,76

26 Excelente
26 Muito Bom
65 Bom
51 Regular
38 Insatisfatório

12,62 %

12,62 %

31,55 %

24,76 %

18,45 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

Acompanhar e cobrar que os professores terminem as aulas nos prazos, nós alunos nunca temos férias.

Esteja mais presente

nenhum

.

n

l

Nenhuma

-

Mudar a panelinha que tem na coordenaçao

Nunca precisei pedir auxilio à coordenação do curso, mas pelo que pude presenciar os alunos tem na maioria das vezes 
suas reclamações investigadas.

Sem comentários para fazer.

Que evitem dar disciplinas (para eles ministrarem) aos professores Cândido e Conceição nas turmas de engenharia, em 
especial a minha. O primeiro ministra péssimas aulas, faltou várias vezes e, além disso, teve praticamente um surto em 
sala de aula por conta de um problema profissional extra-campus. O segundo, dá excelentes aulas, todavia, falta 
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demasiadamente. 

Por favor, pelo bem do curso, não permitam que os professores Cândido, Fernanda, Maria do Carmo e Conceição não 
continuem sendo docentes, não aprendemos nada com estes pois eles são extremamente irresponsáveis com a 
instituição e com os alunos! Noa obrigaram a apresentar trabalhos valendo a maior parte das notas, cujo tema era o 
conteúdo que eles deveriam ministrar, entre outras coisas absurdas!

Nenhuma.

Estabelecer horários de funcionamento com seus respesctivos atendentes

 Sem sugestões.

Nehum

É preciso investir mais nos laboratórios em geral.

Nenhum.

E

Respeitosamente, sugiro que sejam trocadas, pelo menos as cadeiras, caso possível, o conjuto cadeira/mesa da sala 32, 
pois alunos já cairam de cadeiras quebradas e as mesas quase que em sua totalidade estão pensas, enferrujadas e com 
os pontos de solda quebrados.

.

Professores como Cândido (Mecânica Geral), Fernanda (Cálculo Vetorial e Geometria Analítica), Maria do Carmo 
(Introdução a Engenharia) e Conceição (Ciência e tecnologia dos materiais) estão sujando a imagem desse curso. 
Péssimos professores, não ministraram suas aulas com responsabilidade, tivemos um imenso prejuízo com o conteúdo 
que não foi ministrados por esses. Sugiro que esses professores não assumam nenhumas das disciplinas futuras.

-

Bom trabalho até o momento...

Aumentar o acervo da biblioteca

Mais incetivo para os alunos frequentarem os laboratorios

nenhum

Maior comunicação com os alunos.

O curso de engenharia civil é bem organizado e bem servido de professores, no entanto, acredito que algumas decisões 
deveriam ser mais democráticas. O autoritarismo apenas desestimula os estudantes, que são os responsáveis, 
futuramente, por dar nome ao curso.

.

.

nada a declarar

n/a

Estão indo bem, mas ainda são necessárias reformas. Deve  haver um bebedouro no segundo ou último pavimento do 
prédio de construção civil.

Fiscalizar mais os professores e alunos.

Mais comprometimento com os alunos e mais dedicação quanto a evolução do curso.

Excelente atendimento e muito prestativa na assistência ao aluno. 

nao

Menos burocratico

.

Boa.

Nenhuma

03/05/2018 16:30 Página: 140 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

nenhum

Nenhuma sugestão por enquanto.

Bom. 

Disponibilizar mais aulas práticas, visitas e aula laboratorias

mais comprometimento

.

Que dê maior atenção a frequência e atuação dos professores em sala.

-

***

Continuar trabalhando duro

Trabalhar para AJUDAR é o objetivo.

Sem comentários.

Não tenho

Que o coordenador acompanhe mais o andamento do curso.

[null]

Cobrar e exigir dos professores o comprimento do calendário acadêmico

Organização no período letivo 

Fazer com que as disciplinas ofertadas sejam semestralmente e não anualmente.

  a 

-

.

Não tenho sugestões

Atende todas as minhas necessidades perfeitamente

.

Nenhuma

Na questão de aproveitamentos de disciplinas ou outras horas extra classe analisar os processos com mais afinco e 
rapidez

Não

.

n

Nada muito específico. Mais comprometimento talvez.

Nao tenho

N/A

a

nenhum

n

Um melhor acompanhamento das matérias e dos professores. O DCC tem uma política em que a distribuição de carga 
horária dos professores é feita obedecendo apenas a preferencia dos mesmos e não o quadro coletivo e os horários das 
matérias. 
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Observar mais as necessidades dos alunos... no respeito a sala, laboratório, administração de aula e carga horário, bem 
como conteúdo e frequência de professores. 

-

Uma sugestão interessante também é quanto ao que fazer com a grande quantidade de corpos-de-prova de concreto que 
ficam jogados no fundo do DCC, na porta do laboratório do subsolo. Um professor já chegou a comentar comigo sobre a 
má aparência que aquele resíduo dá ao departamento.
Com o intuito de melhorar o curso, a minha crítica vai para a falta de laboratórios e para a condição dos existentes. 
Laboratórios como o de Mecânica dos Solos devem em muito no fator organização e pela falta de equipamentos.

Muito boa

Disciplinas como Análise de Estruturas II, e outras que são pré requisitos para tantas outras até o final do curso precisam 
ser oferecidas pelo menos duas vezes ao ano. Muitos alunos não conseguem formar e correm o risco de serem jubilados 
pelo fato de não conseguirem êxito em determinado ano , e ficam amarrados esperado o ano seguinte para cursá-la. 
O objetivo de todo curso é formar excelentes profissionais , para isso é necessário disponibilizar disciplinas específicas 
importantes mais de uma vez durante o ano, pois se tratando de Curso de Exatas é comum reprovações .

Acompanhar a frequência dos professores com mais empenho.  

professores que faltaram muito, atrasaram suas disciplinas, sendo irresponsáveis para com os alunos, pois não avisavam 
do não comparecimento, arrogante e grosseiro com os alunos quando questionado, que a coordenação tenha mais 
controle com esse tipo de professor. 

a

Sejam mais ativos

Os professores avaliados insatisfatoriamente devem ser substituídos 

Por favor , pelo bem do curso, não permitam que Cândido , Conceição, Fernanda e Maria do Carmo continuem sendo 
docentes, não aprendemos nada com estes, pois eles faltam e são irresponsáveis para com o conteúdo nos obrigando a 
apresentar todo o conteúdo que deveria ser ministrado em forma de trabalhos e muitas outras coisas absurdas.

-

O curso necessita de mais atenção, além da necessidade de professores mais capacitados para o ensino, visto que a 
ausência na sala de aula e a falta de vontade de querer ensinar de certos professores é visível e clara, o que aumenta a já 
difícil vida estudantil! Barrar certos professores de ministrar aulas é uma tarefa possível e viável, além de ser necessário 
abrir novas vagas para concurso na nossa Instituição de Ensino! 

.

Abrir mais turmas por ano

Nenhum

Nenhuma

Buscar melhorar e organizar os laboratórios. Incentivar os professores a ministrarem mais aulas  práticas.

Mais salas de aula , turmas semestrais , portas que fechem e com maçanetas funcionando , ar condicionados funcionando 
,  melhor compatibilidade entre as cadeiras espec¨ªficas do curso para com as espec¨ªficas de civil de outras instituições 
p¨²blicas 

Reavaliar ementa do curso em especial a disciplina de transportes.

nao

Mais atenção com os alunos.

Deve mudar o representante.

Cobrar mais assiduidade e responsabilidade de alguns professores que faltam com frequência e não cumprem a conteúdo 
que está programado no ementa da disciplina.

não

mais pratica

Está bom!
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.

d

excelente

nada

nenhuma

.

O calendário acadêmico muito raramente é cumprido.  

Nenhuma

Não

Não 

A

-

mais atençao

Procurar soluções para problemas críticos do curso.

A coordenação não cobra dos professores o cumprimento do calendário acadêmico. O semestre 2015/2 ainda não foi 
concluído e várias disciplinas ainda não foram concluídas.

sem comentarios

Tem um projetor com defeito em uma das salas do departamento de construção civil

Nenhuma.

Nada a declarar

Interagir mais com os alunos.

N

Estar mais presente para contribuir com a melhoria do curso.

Avaliem com o professor Cândido e com a professora Conceição a possibilidade de aumentar a carga horária de suas 
matérias. Pois para eles esta é insuficiente e isto se torna uma desculpa para eles apresentarem o conteúdo de forma 
incompleta. E gostaria de comentar que o professor Evandro é um excelente docente e conseguiu, mesmo começando 
suas aulas quase um mês depois do início das aulas com 60 hrs de carga horária, alcançar Cândido com as mesmas 60 
hrs e Conceição com 45 hrs. 

sem comentários

.

Precisa trabalhar mais em relação ao atendimento ao aluno.

Satisfatório

.

 sdasd

Boa gestão

.

Ter mais atenção nas nossas reclamações, sem uma solução por parte da coordenação, sobre alguns professores em 
que tivemos bastante problemas, principalmente em relação as suas presenças em aula

Sem sugestões

Sem sugestões.

auxiliar mais os alunos
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Professores como Cândido, Maria do Carmo, Fernanda, Conceição não poderiam ser professores do nosso curso nem de 
qualquer outros. São irresponsáveis, dão desculpas esfarrapadas para não dar aula, faltam com frequência, chegam 
atrasados e saem mais cedo, não dão as aulas como elas deveriam ser dadas... Pelo bem do curso, não deixem esses 
professores fazerem parte da equipe pedagógica. Por outro lado, gostaria de elogiar Leila, Evandro, Ana Telma e Antônio do 
Anjos. Eles são o oposto dos outros professores que citei, responsáveis, pontuais, passam o conteúdo com clareza... Vou 
aproveitar o gancho e pedir que não tenhamos física 3 com o professor Hênio. O método de ensino dele não foi muito bem 
aceito pela turma, todos reclamavam dele e ficaram angustiados em saber que ele será o responsável por nossa física 3. 
Gostamos muitos do Antônio dos Anjos, tivemos aula com ele no primeiro período. Falamos com ele sobre a disciplina e 
ele nos contou que gostaria de ministrá-la para nós, mas que foi posto em outra. A demora para a definição do professor de 
cálculo 2 atrasou bastante o curso, por causa disso não teremos férias.

ok

Disponibilizar cursos ou cadeiras iniciais de nivelamento, para servir de embasamento ou rememorar os assuntos que 
servirão para as disciplinas que são iniciais e pre-requisitos para outras.. 
Realizar, disponibilizar de modo bem visível e acessível a integração dos alunos por meio da prática de esporte.. 
Disponibilização de quadras, ginásio, campo de futebol e prática de demais esportes.. 

nenhum

Mais acompanhamento ao curso

Nada.

Excelente

Sem comentários 

sempre atende bem.

Nao

Nada declarar

.

O curso de EC está em condições precárias física e pedagógica. Falta professores, laboratórios, salas de aulas 
adequadas, não há livros na biblioteca. 

maior paticipação

Poderia disponibilizar mais atividades extra curriculares

Sem sugestão 

Boa 

Sem sugestões

Sejam mais flexíveis

uma maior interação com os alunos seria agradavel

Sem comentários

Nenhuma

precisa ser mais presente o coordenador

Precisa ser mais engajada na resolução de problemas do curso.

Nada a sugerir

Muito boa

Maior acompanhamento do coordenador do curso

.

falta professor para algumas disciplinas

Melhoria no quadro de professores, aposentando alguns com metodologia de ensino e avaliação arcaicos e melhoria na 
estrutura do curso como laboratórios e biblioteca
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..

Melhoria na estrutura 

nada a declarar

nenhuma

****A Coordenação deveria manter um  dialogo mais transparente e frequente com todos os alunos, independentes de 
serem participantes ou não de grupos de pesquisa, monitoria , etc no que se diz respeito às informações para o 
desenvolvimento do curso de engenharia civil.

****A própria Coordenação deveria enviar as informações referentes ao curso e ao aluno utilizando o sistema acadêmico 
pois todos possuem acesso , visto que somos alunos do IFMA e não delegar a determinados alunos que enviem essas 
informações somente através das redes sociais, visto que nem todos possuem acesso.

****Coordenação poderia, durante o semestre eletivo, visitar as salas de aulas, cumprimentar os alunos e professores. 

***A Coordenação deveria, ter maior controle das cadeiras de férias e adotar procedimentos onde todos os alunos aptos 
pudesse frequenta-la e a chamada para inscrição pudesse ser divulgada de forma por email para todos o corpo discente. 
Assim , o aluno poderia ter a opção de escolha e a forma de comunicação seria mais justa.

*** Não consigo diferenciar o papel do coordenador e do chefe de departamento do curso de engenharia civil.

***Poderia existir um ato de boas-vindas em todo inicio de ano letivo, assim o aluno que ingressasse na engenharia civil 
saberia de todas as oportunidades de pesquisa, monitoria, ares do curso, etc

n

Nao

..

Melhoria na comunicação do coordenação junto aos alunos.

Procurar envolver ainda mais os alunos no desenvolvimento e melhora do curso. Incentivar os professores a focar mais o 
ensino na parte prática, orientando melhor os alunos para o mercado de trabalho. 

nada

Revisar alguns professorws

.

MELHOR ACOMPANHAMENTO

.

aSFD

.

A pessoa comecou a executar essa funcao recentemente, logo nao ha comentarios a fazer ate o momento

sem sugestão

Melhor comunicação com os alunos

Não tenho

bom

-

nenhuma

A coordenação é boa no acompanhamento do curso.

A coordenação do curso encontra-se em boas mãos, e o trabalho do professor Rodrigo tem demonstrado muita seriedade.

1
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.

Ok

Melhorar

Nada a declarar.

ND

Organizar horários para que não haja aulas em hoarios muito distantes na mesmo dia.

Bom

Muito bom

Total de respostas: 206 Deveriam responder: 226 Não respondidos: 20

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

Arrumar os ar condicionados e se possível, a quantidade de salas

Mais atividades extra-curriculares

nenhum

.

n

ç

Nenhuma

-

Mais docentes

O curso ainda precisa de muita melhorias, a começar pelas salas de aulas que não atendem as expectativas, as cadeiras e 
mesas da sala de aula são inadequadas para as disciplinas de desenhos, os laboratórios mal equipados, alguns 
docentes despreparados para leciona as disciplinas e descompromissados com a aprendizagem dos alunos, pouca 
atenção ao curso e os horários mal organizados, com intervalos muito longos e cargas horarias excessivas com disciplinas 
que chegam a passar das 23:00, vale ressaltar que isso não contribui com aprendizado, mas sim dificulta a conclusão do 
curso sobre tudo pra aqueles que também trabalham e precisam dividir o tempo entre o trabalho e faculdade.

Disponibilizem as disciplinas todos os semestres. Isso agilizaria bastante a formação dos alunos.

Melhoria nos laboratórios. 

Queremos laboratórios modernos!

Faltam laboratórios. 

Mais pesquisa de inovação

Sem sugestões.

Nenhum

É preciso investir mais nos laboratórios em geral.

Nenhum.

F

Respeitosamente, sugiro que seja de certa forma viabilizado visitas a obras, empresas, escritórios, entre outros, com o 
intuito de ir abrindo caminho para o futuro mercado de trabalho dos acadêmicos.

.

Implantação de novos laboratórios, visitas e viagens técnicas e melhorias nas carteiras.

-
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Alguns professores simplismente nao dão aula, faltam o periodo todo e dao otas eleatórias para os alunos. Outros passam 
trabalhos apenas sneod que a disciplina nao foi ministrada dificultando o aprendizado da disciplina.

O numero de professores e muito pequeno

A diversificação e disponibilidade das disciplinas optativas

nenhum

O curso é dos alunos, e não apenas dos professores.

-

.

.

nada a declarar

n/a

Deve haver mais investimento e empenho na obtenção de equipamentos para os laboratórios. Assim como deve-se 
providenciar de forma eficiente a instalação daqueles já obtidos. 

Mais salas, novas turmas por semestre, mais professores, laboratórios...

o curso precisa se estruturar mais. Ainda existem problemas básicos como acessibilidade, materiais de laboratório, etc. 
que ja deveriam ter sido resolvidos mas ainda continuam presentes no diz respeito as instalações físicas do curso. e o que 
se diz do espaço físico pode ser ampliado para recursos didáticos (livros e recursos audiovisuais).  

No geral, das disciplinas que cursei neste período, está bom.

nao

Precisa melhorar cumprimento de calendario

.

Ainda precisa melhorar.

Nenhuma

nenhum

Nenhuma sugestão por enquanto.

Bom. 

o curso ainda tem muito a melhorar. Mas ja percebemos q tem boas mudanças acontecendo. 
Precisamos de mais laboratorios

mais estrutura

.

O curso pode cobrar mais atividades práticas

-

****

Ser mais organizado

A coordenação do curso deve trabalhar em prol do curso e não para dificultar a caminhada do aluno. 

Sem comentários.

não tenho

Nenhuma 

[null]

Melhorar sua infraestrutura, solicitar a contratacao de novos professores principalmente na área saneamento e hidrologia
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.

Ter mais cadeiras de Férias.

a    

-

.

Não tenho sugestões

Atende todas as minhas necessidades perfeitamente

.

Nenhum

Melhorar quadro de professores para atender turmas de todos os períodos por semestre

Não

.

n

Sinceramente, precisamos que aquele prédio saia logo. Ali na civil é um caos no meio do semestre com poucas salas de 
aula e muitos alunos. Além do mais, isso resolveria o problema que temos lá. Uma turma por ano. Com o prédio novo 
poderíamos dissolver a quantidade de entrada de alunos semestrais e ofertar duas turmas por ano, o que é mais comodo 
e comum. 

Nao tenho

N/A

a

nenhum

n

Concurso para professores das áreas de transportes e hidrologia. Áreas defasadas no DCC.

Ir em busca de mais inovações e ou atualização em algumas áreas.

-

Com o intuito de melhorar o curso, a minha crítica vai para a falta de laboratórios e para a condição dos existentes. 
Laboratórios como o de Mecânica dos Solos devem em muito no fator organização e pela falta de equipamentos.
A pouca presença de laboratoristas também é bastante notável entre o alunos do curso.
Quanto ao corpo docente, infelizmente ainda há profissionais que parecem não estar aptos a cumprir suas funções com as 
responsabilidades que lhe foram dadas. A quantidade de professores que mal aparecem nas aulas, conteúdos mal 
ministrados, falta de domínio de conteúdo, entre outros, são algumas das reclamações mais comuns entre alunos.
Uma sugestão interessante também é quanto ao que fazer com a grande quantidade de corpos-de-prova de concreto que 
ficam jogados no fundo do DCC, na porta do laboratório do subsolo. Um professor já chegou a comentar comigo sobre a 
má aparência que aquele resíduo dá ao departamento.
Como afirmado no início, as críticas e sugestões são para a melhoria do curso e da educação no instituto.
Um abraço.

Muito bom

isciplinas como Análise de Estruturas, e outras que são pré requisitos até o final do curso devem ser oferecidas pelo 
menos duas vezes ao ano. Muitos alunos não conseguem formar e correm o risco de serem jubilados pelo fato de não 
conseguirem êxito em determinado ano , e ficam amarrados esperado o ano seguinte para cursá-la. 
O objetivo de todo curso é formar excelentes profissionais , para isso é necessário disponibilizar disciplinas específicas 
importantes mais de uma vez durante o ano, pois se tratando de Curso de Exatas é comum reprovações 

Realizar mais atividade extra-classe 

...

s
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Precisamos da aprovação do MEC

Precisamos de laboratórios

Queremos laboratórios modernos e visitas técnicas.

-

O curso necessita de mais atenção, além da necessidade de professores mais capacitados para o ensino, visto que a 
ausência na sala de aula e a falta de vontade de querer ensinar de certos professores é visível e clara, o que aumenta a já 
difícil vida estudantil! Barrar certos professores de ministrar aulas é uma tarefa possível e viável, além de ser necessário 
abrir novas vagas para concurso na nossa Instituição de Ensino! 

.

bom

Nenhum

Nenhuma

Nenhuma sugestão

Nenhuma 

-

nao

Mais aulas práticas.

Melhorias nos laboratórios e mais aulas práticas são fundamentais.

Melhoria nos laboratórios.

não

mais pratica

Está bom!

.

d

excelente

nada

nehuma

.

O calendário acadêmico muito raramente é cumprido.  

Melhoria principalmente no laboratório, e fazer turmas para começar no segundo semestre.

Não

Nao

B

Sugiro que sejam mais rigorosos em relação aos professores, já que alguns não apresenta ementa, faltam aula, pulam 
conteúdos importantes, não nos permitindo aprender. Não adianta ser pré-requisito de outra cadeira se não pudermos 
aprender.

mais projetos

O curso de engenharia precisar cumprir o calendário acadêmico, pois, o período nunca acaba no tempo correto. Com isso 
os alunos se prejudicam.

ok

sem comentarios
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N

Nenhuma.

Nada a declarar

Contratar urgentemente mais professores e melhorar os laboratórios.

N

Possuir um quadro de professores mais qualificado em áreas como hidráulica, saneamento, transportes.

Nenhuma 

sem comentários

.

Mais laboratórios, mais números de salas. 

Satisfatório

.

dasddad

Pedir afastsmento do professor Iedo

.

É um curso muito bem, bem estruturado e com uma ótima matriz, porem deve ser refeito o quadro de professores desse 
curso pois alguns estão prejudicando o mesmo

Sem sugestões

Sem sugestões.

investir em salas melhores

Aumentar a carga horária de Metodologia talvez fosse algo positivo. Precisamos e precisaremos fazer artigos, projetos e 
outros tipos de trabalho, além do TCC, e com pouco tempo não pudemos aprender muita coisa sobre, apenas o básico. 

ok

Necessidade de utilização de mais softwares, vivenciando o que faremos na prática de trabalho ao concluir o curso. 

nenhum  

Melhorar o corpo docente do curso

Nada.

Excelente

Sem comentários 

melhorar o quadro de professores

Nao

Nada declarar

.

Tem que melhorar em em todos os aspectos. É um curso novo na instituição e está totalmente defasado na estrutura, na 
grade curricular e na parte pedagógica e administrativa.

ofertar disciplinas semestralmente

Poderia disponibilizar mais cadeiras durante o ano

Sem sugestão 

Melhorar o quadro de professores
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Sem sugestões

Mais responsabilidade

seria bom uma melhor avaliação dos professores que ministram algumas disciplinas

Seria importante estudar a possibilidade da oferta de disciplinas específicas a todo semestre.

Nenhuma

adquirir mais equipamentos para o laboratório

Precisa melhorar consideravelmente o corpo docente que deixa muito à desejar.

Nada a sugerir

Deveriamos ter a possibilidade de fazer uma mesma cadeira nos dois semestres de cada ano.

maior quantidade de aula extra( laboratorios, visitas tecnicas, etc...)

.

deveria haver o oferecimento de todas as disciplinas todos os semestres

Melhoria no quadro de professores, aposentando alguns com metodologia de ensino e avaliação arcaicos e melhoria na 
estrutura do curso como laboratórios e biblioteca

..

Melhoria na estrutura

nada a declarar

nenhuma

Curso de engenharia civil esta melhorando a  cada período, porem destaco somente a área de estrutura, devido ao corpo 
docente. São professores com experiência em outras universidades e empresas e que possuem participação ativa em 
trabalhos de pesquisa incentivando os alunos a ingressarem na área.

Porem , observo em outras áreas a apatia dos professores que não possuem tempo para preparar as aulas, tornando-a 
monótona e desinteressante. Áreas como saneamento, transporte deveriam ser mais presentes na formação do aluno.

A área de mecânica dos solos necessita de professores com formação em doutorado para complementar com a 
experiência profissional do professor titular.

Faltam professores mais especialistas para atuarem no curso, muitos ainda têm postura de professores do ensino técnico.

n

Nao

....

Incentivos a pesquisa e participação/elaboração de eventos técnicos.

Melhorar o acervo da biblioteca, recursos audiovisuais e recursos extra-sala.

nada

Melhorar laboratórios 

.

MELHOR ACOMPANHAMENTO

.

SDAFG

.

Contratacao de professores de instalacoes eletrica e sanitarias mais capacitados, revisao da grade curricular

sem sugestão
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 Melhorando

Não tenho

bom

-

nenhuma

O curso é muito bom.

Necessitamos o quanto antes da avaliação do MEC para o reconhecimento do nosso curso de Engenharia Civil.

1

.

Ok

Melhorar

Nada a declarar

ND

Ok

Ser reconhecido pelo MEC.

Muito bom

Total de respostas: 206 Deveriam responder: 226 Não respondidos: 20

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

Respostas

Sempre disponível para ajudar o aluno

Cobrar mais responsabilidade dos professores

nenhum

.

n

k

Nenhuma

-

muito bem

Nada a declarar

O trabalho da DESU, como sempre, é muito bem feito.

Que fosse mais rígida com relação a atrasos e faltas dos professores e, também, com a qualidade do ensino que eles nos 
oferecem. 

Queremos nosso prédio ainda esse semestre!

Nenhuma.

Estabelecer horários de funcionamento com seus respesctivos atendentes

Idem.

Nenhum

Nenhum.

Nenhum.
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B

"- Boa tarde." e "- Boa noite." para os alunos.

.

Necessitamos do novo prédio.

-

Até onde precisei dela tem se demonstrado satisfatória...

Existem muitas cadeiras inuteis e faltam algumas cadeiras importantes 

...

nenhum

Por que não expediente dia de sexta?

Agradeço a pronta disponibilidade da DESU na solução de problemas, solicitação de documentos...
Vejo no IFMA o que nao vejo em muitas outras instituições, a proximidade do aluno com o sistema e o tratamento humano 
dos alunos.

.

.

nada a declarar

n/a

Parabéns pela solução rápida e  eficiente dos problemas.

Acabar com a bagunça no sistema acadêmico e exigir que os professores terminem as disciplinas no prazo.

ao meu ver, o serviço prestados aos alunos do ensino superior é muito bom. Estão de Parabens!

Excelente atendimento e muito prestativa na assistência ao aluno.

nao

-

.

Excelente.

Nenhuma

nenhum

Nenhuma sugestão por enquanto.

Bom. 

Ter mais interação com alunos para buscar sempre melhorar o curso.

resolver questões pendentes, como o novo prédio que ainda não ficou pronto

.

Que a DESU continue com sua atuação e atendimento. O trabalho está sendo bem feito.

-

***

Continuar trabalhando duro

Fiscalizar melhor os coordenadores.

Sem comentários.

não tenho
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Nenhuma 

[null]

Disponibilizar a emissão de declaração e histórico pelo sistema acadêmico 

.

A Desu sempre nos atende muito bem.

a    

-

.

Não tenho sugestões

Atende todas as minhas necessidades perfeitamente

.

Nenhum

Melhorar o atendimento com os alunos.

Não

;

n

Sempre podemos melhorar, mas comparado com a civil, a DESU é uma das poucas coisas que funcionam. 

Nao tenho

N/A

a

nenhum

n

Excelente trabalho da DESU, bem organizada e sempre disposta a ajudar os alunos.

Sem comentário, atendimento excelente...

-

Minha sugestão é a seguinte: que tal disponibilizar no sistema acadêmico a declaração acadêmica de matrícula? 
Facilitando assim o acesso pelos alunos e reduzindo a burocracia de ter de solicitar e aguardar 48h na DESU.

Atenciosa 

isciplinas como Análise de Estruturas, e outras que são pré requisitos até o final do curso devem ser oferecidas pelo 
menos duas vezes ao ano. Muitos alunos não conseguem formar e correm o risco de serem jubilados pelo fato de não 
conseguirem êxito em determinado ano , e ficam amarrados esperado o ano seguinte para cursá-la. 
O objetivo de todo curso é formar excelentes profissionais , para isso é necessário disponibilizar disciplinas específicas 
importantes mais de uma vez durante o ano, pois se tratando de Curso de Exatas é comum reprovações 

Informar mais sobre pesquisas e bolsas 

...

s

Continuem assim

Nada

Queremos nosso prédio ainda esse semestre.

-
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Torna-se necessário o acompanhamento de certos professores, visto que a forma de como são ministradas as aulas, além 
da quantidade enorme de faltas na sala é evidente, o que frusta a maioria dos estudante de diversos cursos superiores. 

.

bom

Nenhum

Nenhuma

Acelerar o processo de entrega de declarações e histórico. Dois dias é tempo de mais.

Nenhuma 

-

nao

Melhorar o atendimento aos alunos.

Excelente.

.

não

mais pratica

Está bom!

Continuem assim, fazendo um excelente trabalho!

d

excelente

nada

nehuma

.

O calendário acadêmico muito raramente é cumprido.  

Nenhuma

Não

Não tenho

C

Gostaria de avisar ou ressaltar que o data show da sala 30 está com defeito (a projeção fica azul) e mal posicionado (o pilar 
impede que parte da sala acompanhe e prejudica a apresentação de gráficos támbem por distorcer na lateral direita), sei 
que é difícil solucionar isso, mas é apenas uma ideia, caso haja oportunidade.
Sugiro também, caso seja viável com o prédio novo, a abertura de duas turmas por ano. Isso Ajudaria os alunos que 
querem adiantar cadeira ou que reprovaram, além de forçar o curso a aumentar a quantidade de professores, oferecendo 
mais opções aos alunos, já que atualmente não temos escolha, se não fazer disciplina em outras instituições para não 
termos aula com alguns professores que não têm compromisso com a instituição.

nenhum

Sempre pronto a atender. Muito bom!

ok

sem comentarios

N

Nenhuma.

Nada a declarar
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Nenhuma no momento.

N

Continuar colaborando com os alunos como ja faz

Nenhuma 

sem comentários

.

Excelente atendimento. 

Satisfatório

.

 dasd

Excelente administração, nao precisa mudar nada

.

A desu tem se mostrado muito prestativa e rápida, principalmente quando encontraram um professor de calculo para a 
nossa turma, umas vez que a nossa coordenação não fez nada em relação a isso.  

Sem sugestões

Sem sugestões.

prestar mais atenção e auxilio aos estudantes

Gostaríamos de nos mudarmos logo para o prédio novo, algumas vezes sofremos por falta de sala ou recursos multimídia 

ok

Disponibilizar um telefone de contato fixo ou ainda um numero de celular via WhatsApp e algum colaborador para repassar 
as informações demandas pelos alunos visando sanar as muitas dúvidas dos alunos..
Implantar sistema de guichê, senha de ordem de atendimento. 

nenhum  

Manter e amplia  o trabalho que vem sendo realizado

Nada.

Excelente

Sem comentários 

Muito bom.

Nao

Nada declarar

.

Tem que participar da gestão dos cursos. Não pode se limitar a apenas gerenciar o sistema QAcadêmico e realizar 
matrículas.

enviar mais professores aptos ao dcc

Poderia ampliar os dias de atendimento ao aluno

Sem sugestão 

boa

Sem sugestões

Continuem com o bom trabalho

continuem trabalhando bem
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Maior eficiência no que se refere à geração de históricos e declarações escolares; e melhor organização de documentos de 
aproveitamento de estudos.

Nenhuma

atende com muita destreza aos docentes e discentes. que possa continuar assim.

Muita desorganização quanto às mudanças constantes dos horários das disciplinas sobretudo no atendimento às 
solicitações e interesses de alunos que tem certa "empatia" com o coordenador, prejudicando todos os demais. 

Nada a sugerir

Muito boa.

um atendimento mais rapido

.

a publicação dos atos deixa muito a desejar

excelente 

..

Melhoria na estrutura

nada a declarar

nenhuma

O sistema acadêmico deveria se mais utilizado por todos os professores, coordenador e próprio DESU. Ou então migrar 
para sistemas mais eficientes.
E a divulgação de editais que beneficiem os alunos deveriam ser informados via sistema acadêmico.

n

Nao

...

Melhoria na comunicação do coordenação junto aos alunos

ótimo trabalho!

nada

Otimo

.

MELHOR ACOMPANHAMENTO

.

SADFG

.

excelente trabalho

sem sugestão

Faz um bom trabalho

Não tenho

bom

-

nenhuma

A DESU tem um atendimento muito bom.

A melhor parte desse instituto! Parabéns ao professor Claudio!
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1

.

Ok

Melhorar

Nada a declarar

ND

Ok

Muito bom

Muito bom

Total de respostas: 206 Deveriam responder: 226 Não respondidos: 20

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

Respostas

Biblioteca sempre muito cheia de alunos do técnico no horário da tarde/noite conversando alto ou apenas ocupando 
lugares o que faz com que os alunos do ensino superior fiquem sem mesa pra estudar, e quando conseguem há muito 
barulho. A biblioteca poderia aumentar o acervo. Aumentar a segurança e o estacionamento dos fundos poderia ser 
pavimentado.

Fornecer mais infraestrutura pro curso

nenhum

.

n

l

Nenhuma

-

muito bom

Banheiros mal feitos e mal iluminados e acessibilidade no prédio do DCC zero.

Disponibilizem o prédio das engenharias. Seria um passo muito grande na qualificação dos alunos e dos cursos.

Nenhuma. 

Seria interessante se houvesse um local de tirar xerox na instituição!

A biblioteca precisa ser ampliada. 

Investimento em laboratórios e livros

  Idem.

Nenhum

Solucionar o problema nos bebedouros quanto ao gosto da água.

Nenhum.

G

Respeitosamente, sugiro que sejam trocadas, pelo menos as cadeiras, caso possível, o conjuto cadeira/mesa da sala 32, 
pois alunos já cairam de cadeiras quebradas e as mesas quase que em sua totalidade estão pensas, enferrujadas e com 
os pontos de solda quebrados.

.

Necessitamos com urgência do novo prédio.
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-

Melhorar o acervo de livros que estao presentes na biblioteca, principlamente os de Mecânica dos Solos, Topografia, 
Mecanica Geral e das demais disciplinas especificas do curso de Engenharia Civil.

Melhorar a infra-estrutura

...

nenhum

.

Adoro o nosso Campus, só acho que enfrentamos um problema com a limpeza dos banheiros e a falta de material de 
higiene pessoal, como sabonete, álcool em gel e papel higiênico! 

.

.

nada a declarar

n/a

Deve haver mais melhorias na infraestrutura. 

Terminar o prédio das engenharias, e arrumar um estacionamento decente para alunos/servidores.

Acredito que o campus está evoluindo mas a passos lentos. A acessibilidade as pessoas com deficiência melhorou mas 
ainda há muito a se fazer. 

Excelente atendimento e muito prestativo na assistência ao aluno. 

nao

-

.

Infraestrutura melhor.

Nenhuma

nenhum

Nenhuma sugestão por enquanto.

Melhorem os laboratórios. 

A estrututa fisica pode melhorar.

ampliar a estrutura , pois a estrutura atual é insatisfatória para atender as demandas dos cursos técnicos e superiores 
juntos

.

por ser um prédio antigo, o IFMA possui várias situações críticas na sua estrutura e tem acessibilidade deficiente.

-

***

Ser mais organizado

Nada a declarar. 

Sem comentários.

n~so tenho

Melhoria na qualidade dos banheiros da instituição.

[null]

Concluir a obra do anexo 
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.

Melhorar a estrutura física do Ifma.

a   

-

.

Não tenho sugestões

Atende todas as minhas necessidades perfeitamente

.

Nenhum

Infra estrutura precária. Principalmente estacionamento

Não

.

n

Estrutura física precária. Cadê o prédio novo?

Nao tenho

N/A

a

nenhum

n

Finalizar o prédio novo e melhorar os laboratórios de eng. civil.

Acelerar a construção do prédio para o ensino superior...

-

Sugiro a melhoria dos banheiros do campus.

Precisa de mais salas

isciplinas como Análise de Estruturas, e outras que são pré requisitos até o final do curso devem ser oferecidas pelo 
menos duas vezes ao ano. Muitos alunos não conseguem formar e correm o risco de serem jubilados pelo fato de não 
conseguirem êxito em determinado ano , e ficam amarrados esperado o ano seguinte para cursá-la. 
O objetivo de todo curso é formar excelentes profissionais , para isso é necessário disponibilizar disciplinas específicas 
importantes mais de uma vez durante o ano, pois se tratando de Curso de Exatas é comum reprovações 

Conclusão do prédio do ensino superior 

o restaurante ta excelente, parabéns

s

Melhorar a acessibilidade do campus

Nada

Seria interessante se houvesse um local de xerox dentro do instituto.

-

A segurança é um ponto extremamente importante, e precisa sempre ser levado muito a sério! A biblioteca da nossa 
instituição também precisa ser reorganizada, já que nela, não existe a presença de silêncio, o que torna a possibilidade de 
estudo bem pequena, visto que o estudo é o principal objetivo do mesmo; além do silêncio , o acervo também precisa ser 
melhorado e expandido , já que o aumento na quantidade de livros sempre é bom, extremamente útil e necessário!  

.
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bom

Nenhum

Nenhuma

Aumentar o acervo da biblioteca e melhorar a estrutura da mesma.

Reforma geral , entregar o pr¨¦dio do superior 

-

nao

Nada a declarar.

O superior precisa do prédio novo. 

.

não

mais pratica

Está bom!

.

d

excelente

nada

nehuma

.

O calendário acadêmico muito raramente é cumprido.  

Melhorar infraestrutura

Não

 Não tenho

D

Abrir o prédio novo ou, pelo menos, informar os alunos sobre a situação.

ifma

Sem comentários.

ok

sem comentarios

As mesas e cadeiras das salas do departamento de construção civil poderiam ser trocadas. São desconfortáveis e 
inconvenientes.

Nenhuma.

Precisamos de local dentro tirar dentro do IFMA para tirar xerox, temos que sair do instituto para fazer isto e o preço do único 
local próximo é abusivo.

Nenhuma no momento.

N

Melhorar as instalações físicas e liberar o prédio do ensino superior, pois faltam salas para acomodar os alunos, 
especialmente os que tem dificuldade de locomoção.

Nenhuma 
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sem comentários

.

Mais infraestrutura.

Satisfatório

.

 dasd

Melhor estrutura fisica

.

O IFMA é um instituto muito bom, o que eu tenho de sugestões é que seja logo inaugurado o prédio novo, pois isso já era 
pra ter acontecido e estão somente adiando, um cartão de identificação para cada aluno da instituição, para evitar a entrada 
de qualquer individuo dentro do campus monte castelo, elevar a segurança dos alunos e servidores, principalmente nas 
paradas em frente a instituição. 

Sem sugestões

Sem sugestões.

melhora as condições da instituição

Os banheiros costumam ser malcheirosos e é raro ter papel higiênico e/ou sabonete líquido. Alguns banheiros costumam 
ser melhores para serem utilizados, mas o da biblioteca e o do restaurante são bastante fétidos. Sofremos um pouco com 
disponibilidade de sala, pois dia de quinta uma turma ia para a nossa e ficávamos sem sala. O retroprojetor da nossa 
também não estava muito bom.

ok

Inaugurar o prédio do Ensino Superior, Anexo ao compus montecastelo, pois as salas do pombal estão em condições 
desagradáveis. 

nenhum  

Melhorar a infraestrutura dos cursos

Nada.

Excelente

Sentimentais 

Providenciar um novo datashow

Nao

Nada declarar

.

O IFMA hoje já não é a instituição que foi um dia. Organizada e respeitada, que entregava qualidade de ensino e valores 
sociais.

que haja uma maior interação de todas as partes.

Poderia disponibilizar mais vagas no estacionamento 

Sem sugestão 

melhorar a estrutura

Sem sugestões

Mais infra estrutura

sem internet sem fio para os alunos a mais de uma semana.

Sem comentários
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Nenhuma

tem que melhorar a estrutura fisica interna.

Melhorar a infraestrutura e investir em laboratórios equipados para o ensino pratico das atividades acadêmicas.

Nada a sugerir

Deveriam melhorar a estrutura das salas.

melhorar a infraestrutura 

.

aumentar a quantidade e a infraesturura das salas

reitoria que não serve pra nada

..

Melhoria na estrutura

nada a declarar

nenhuma

A prefeitura deveria dar mais atenção aos banheiros, bebedouros, salas de aula. 
Deveria ter um controle a entrada de não-alunos no Campus Monte Castelo.Os jardins não estão mais sendo cuidados 
como antigamente.

Ainda observo, salas vazias com lâmpadas acesas, aparelho de ar condicionado ligados, não existe um plano voltado para 
o combater o desperdício de energia no campus. 

Falta uma estrutura adequada para atender o aluno na biblioteca, alguns computadores não funcionam, existem goteiras, 
aparelhos de ar-condicionado não funcionam adequadamente. E ainda disputamos espaços com alunos dos ensino 
médio e técnico.

n

Nao

..

Melhoria na comunicação do coordenação junto aos alunos

Investir na infraestrutura do campus. 

nada

Ok

.

MELHOR ACOMPANHAMENTO

.

SDAFG

.

precisamos do predio de engenharia disponivel, foi dito q estaria pronto em julho de 2015 e ja estamos em feveiro de 2016 
e nao vemos o servico terminado, tenho certeza que um predio com sala de aula de qualidade e muito mais importante para 
o desenvolvimento do ifma como grande centro universitario  do que uma nova quadra !!!!

sem sugestão

 Melhoria de acessibilidade

Não tenho

bom
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-

nenhuma

O Campus Monte Castelo tem uma boa estrutura.

Ótima instituição de ensino a qual irei sentir muita saudade.

1

.

Ok

Melhorar

Nada a declarar

ND

Ok

Acessibilidade

Muito bom

Total de respostas: 206 Deveriam responder: 226 Não respondidos: 20
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Aplicação: Avaliação Desu - 2015/2 - 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: 8
Deveriam responder: 63
Não respondidos: 55
Média: 3,75

2 Excelente
3 Muito Bom
2 Bom
1 Regular

25 %

37,5 %

25 %

12,5 %

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

Total de respostas: 8
Deveriam responder: 63
Não respondidos: 55
Média: 3,63

2 Excelente
2 Muito Bom
3 Bom
1 Regular

25 %25 %

37,5 %

12,5 %

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

Total de respostas: 8
Deveriam responder: 63
Não respondidos: 55
Média: 3,5

1 Excelente
3 Muito Bom
3 Bom
1 Regular

12,5 %

37,5 %

37,5 %

12,5 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 8
Deveriam responder: 63
Não respondidos: 55
Média: 3,5

1 Excelente
2 Muito Bom
5 Bom

12,5 %

25 %

62,5 %

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

Total de respostas: 8
Deveriam responder: 63
Não respondidos: 55
Média: 3,38

2 Excelente
1 Muito Bom
3 Bom
2 Regular

25 %

12,5 %

37,5 %

25 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 8
Deveriam responder: 63
Não respondidos: 55
Média: 3,38

2 Excelente
1 Muito Bom
3 Bom
2 Regular

25 %

12,5 %

37,5 %

25 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 8
Deveriam responder: 63
Não respondidos: 55
Média: 3

2 Excelente
1 Muito Bom
1 Bom
3 Regular
1 Insatisfatório 25 %

12,5 %

12,5 %

37,5 %

12,5 %

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

Total de respostas: 8
Deveriam responder: 63
Não respondidos: 55
Média: 3

1 Excelente
2 Muito Bom
2 Bom
2 Regular
1 Insatisfatório

12,5 %

25 %

25 %

25 %

12,5 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

Não

otimo

Parabéns

SEM SUGESTAO

Em relação a coordenação, ela precisa ser melhorada na questão do atendimentos aos discentes, porque algumas vezes 
solicitei junto a coordenação a solução das minhas pendências em relação as disciplinas mas não tive retorno ágil.

N/D

Estão de parabéns!

não tenho

Total de respostas: 8 Deveriam responder: 63 Não respondidos: 55

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

Não

otimo
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Muito bom, com um bom nível de aproveitamento

SEM SUGESTAO

Foi maravilhoso apesar de alguns empecilho.

N/D

Melhorar um pouco nas disciplinas especificas

não tenho

Total de respostas: 8 Deveriam responder: 63 Não respondidos: 55

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

Respostas

Não

otimo

O prolongamento do curso não foi muito bom.

SEM SUGESTAO

não tenho o que comentar.

N/D

Estão de parabéns!

não tenho

Total de respostas: 8 Deveriam responder: 63 Não respondidos: 55

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

Respostas

Não

otimo

Excelente as instalações. 

SEM SUGESTAO

não tenho o que comentar.

N/D

Estão de parabéns!

não tenho

Total de respostas: 8 Deveriam responder: 63 Não respondidos: 55
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Aplicação: Avaliação Desu - 2015/2 - 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: 1
Deveriam responder: 3
Não respondidos: 2
Média: 3

1 Bom

100 %

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

Total de respostas: 1
Deveriam responder: 3
Não respondidos: 2
Média: 3

1 Bom

100 %

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

Total de respostas: 1
Deveriam responder: 3
Não respondidos: 2
Média: 3

1 Bom

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

Total de respostas: 1
Deveriam responder: 3
Não respondidos: 2
Média: 3

1 Bom

100 %

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

Total de respostas: 1
Deveriam responder: 3
Não respondidos: 2
Média: 3

1 Bom

100 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 1
Deveriam responder: 3
Não respondidos: 2
Média: 3

1 Bom

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: 3
Não respondidos: 2
Média: 3

1 Bom

100 %

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

Total de respostas: 1
Deveriam responder: 3
Não respondidos: 2
Média: 3

1 Bom

100 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

Penso que quanto a prazos e acessos, a instituição deveria ter mais protocolos em que o aluno pudesse ter acesso e não 
só no final.

Total de respostas: 1 Deveriam responder: 3 Não respondidos: 2

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

Como fazia um curso por um programa federal fiquei desorganizada  quanto ao acesso burocrático acho que isso deveria 
ser melhorado para que o aluno não se sentisse excluído da instituição.

Total de respostas: 1 Deveriam responder: 3 Não respondidos: 2

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

Respostas

Como tive pouco contato durante o decorrer do curso, e quando solicitei fui atendida acho que deve continuar fazendo valer o 
cumprimento do seu papel.

Total de respostas: 1 Deveriam responder: 3 Não respondidos: 2

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

Respostas
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O Ifma, tanto faz ser qualquer um dos campus tem o dever de assegurar que  a educação seja cumprida com todos os 
recursos que disponibiliza. Então sugiro que os cursos que acontecem nos finais de semana como foi o caso do PARFOR, 
que a instituição reveja onde dever mudar para assegurar qualidade ao processo.  

Total de respostas: 1 Deveriam responder: 3 Não respondidos: 2

03/05/2018 16:30 Página: 172 


