
CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

Aplicação: Avaliação Desu - Monte Castelo - 2016/2

Agrupado por: Curso EE - Engenharia Elétrica Industrial

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

Total de respostas: 227
Deveriam responder: 255
Não respondidos: 28
Média: 3,87

68 Excelente
77 Muito Bom
66 Bom
16 Regular 29,96 %

33,92 %

29,07 %

7,05 %

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

Total de respostas: 227
Deveriam responder: 255
Não respondidos: 28
Média: 3,78

64 Excelente
74 Muito Bom
66 Bom
20 Regular
3 Insatisfatório

28,19 %

32,6 %

29,07 %

8,81 %

1,32 %

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

Total de respostas: 227
Deveriam responder: 255
Não respondidos: 28
Média: 3,32

30 Excelente
63 Muito Bom
95 Bom
27 Regular
12 Insatisfatório

13,22 %

27,75 %

41,85 % 11,89 %

5,29 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 227
Deveriam responder: 255
Não respondidos: 28
Média: 3,29

28 Excelente
64 Muito Bom
94 Bom
28 Regular
13 Insatisfatório

12,33 %

28,19 %

41,41 % 12,33 %

5,73 %

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

Total de respostas: 227
Deveriam responder: 255
Não respondidos: 28
Média: 2,89

16 Excelente
38 Muito Bom
99 Bom
54 Regular
20 Insatisfatório

7,05 %

16,74 %

43,61 %

23,79 %

8,81 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 227
Deveriam responder: 255
Não respondidos: 28
Média: 2,98

18 Excelente
36 Muito Bom
109 Bom
51 Regular
13 Insatisfatório

7,93 %

15,86 %

48,02 %

22,47 %

5,73 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 227
Deveriam responder: 255
Não respondidos: 28
Média: 2,94

16 Excelente
42 Muito Bom
100 Bom
51 Regular
18 Insatisfatório

7,05 %

18,5 %

44,05 %

22,47 %

7,93 %

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

Total de respostas: 227
Deveriam responder: 255
Não respondidos: 28
Média: 2,49

11 Excelente
30 Muito Bom
72 Bom
60 Regular
54 Insatisfatório

4,85 %

13,22 %
31,72 %

26,43 % 23,79 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

nenhuma

NENHUMA

.

.

Sem comentários.

Bom

Executa muito bem o seu trabalho.

na

Excelente Coordenadora.

Não

Sem

Nota 10 para Prof Orlando e Profª Danúbia. Sempre estão dispostos a nos ajudar e tirar dúvidas. Nos auxiliam em tudo.

NA

nada

03/05/2018 16:18 Página: 3 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

regular

.

.

Nova coordenação parece bem segura eficiente

.

nao

Ficar atento ao rendimento profissional de alguns professores para com as aulas ministrada, fazer remanejamento e 
coloca-los em outras disciplina.

.

Nenhuma

Nenhuma.

Muito bom

--

.

Nada

Excelente

Nada

.

N/D

A coordenação é nova, ainda vai melhorar.

Se relacionar melhor com os alunos

n/e

Participar mais junto aos alunos e se mostrar presente.

Bom

Que as disciplinas a partir do 5 período, sejam ofertadas preferencialmente a noite, pois muitos alunos estagiam/trabalham 
durante maior parte do dia.

A coordenação do curso tem se mostrado eficiente,  coordenando o curso de forma satisfatória.

organizarem mais ativdades extra classe

.

Sem comentários

Solicitar que todos os professores corrijam as provas. Isso ajuda o aluno a tirar dúvidas.

.

.

-

.

Parabéns pelo trabalho!

Transferir alguma aulas para o novo prédio.

boa

Nada a declarar

03/05/2018 16:18 Página: 4 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

Acompanhar melhor o discente para que o mesmo possa revelar suas reclamações ou sugestões de melhorias em 
disciplinas, professores, entre outros.

.

Nenhuma sugestão.

Promover maior integração empresa-comunidade-instituto. Propôr disciplinas que atendam a demanda de mercado dentro 
da grade curricular.

nenhuma

Sem sugestoes

Não.

e

---

Excelente coordenação!

NENHUMA

Sem sugestões.

Mais visitas técnicas

-

Prestem atenção nas cadeiras com nível de reprovação alto. Acompanhem professores que são conhecidos por apenas ler 
slides.

Nada a declarar

.

NÃO

Boa coordenação, excelente trabalho.

não

.

.

Sem sugestões

bom

Nenhum

Show

Nenhuma

nada a comentar

nenhum

bom

Boa coordenação.

Não

Está ótima só tende a melhorar mais.

.

N/c

Sem sugestões
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PODERIA SER MELHOR

a

Continuar com a boa comunicação que já acontece.

n

REGULAR.

Bom trabalho

.

A Professora Danúbia é uma excelente coordenadora.

Nada a sugerir. Boa gestão e atendimento.

Nada a declarar

Nada a declarar

.

Acredito que a coordenadora está desempenhando sua função com bastante presteza e eficiência, demonstrando sua 
preocupação com o curso de Engenharia Elétrica, porém sempre há formas de evoluir quanto à coordenação.

Coordenação Tem Presteza e Disponibilidade para Atender os Alunos

Sem sugestões.

Deverão ser oferecidas mais cadeiras de ferias. Deverão ser avaliadas quais cadeiras estão dificultando o prosseguimento 
dos alunos. Deverão ser oferecidas mais cadeiras noturnas, em tempo de crise e aqui no Brasil, poucas pessoas 
conseguem apenas estudar, tem que trabalhar também.

Continuem assim.

NENHUMA

nenhuma

Sem sugestões

a

proporcionar mais disciplinas no período da noite

Nenhum comentário

nenhum comentário

nenhum

.

.

Convênio com empresas para se ter mais oportunidades de estágio

nada a declarar

Percebo que a coordenação não mede esforços para buscar melhorias ao curso..

Não Tenho

Mantenha o nível

Já esta satisfatório

Nenhuma

A Coordenação do Curso tem desempenhado um excelente papel na prestação de seus serviços ao aluno.

.
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Sem comentários

Mais transparência

..

Nada

ok

a coordenação sempre me deu muita atenção.

N.A.

Conciliar melhor os horários

a

Bom

.

Ótima coordenação ,sempre atenciosa e prestativa cosmos alunos

Nada a declarar

Nenhuma

Eeeeeee

fs

Nao

BOA COORDENAÇÃO!

.

?

Sem sugestões

xxxxxxxxxxx

_

Sem comentários

-

.

.

Sem Sugestões

.

.

incentivar todos os alunos do curso a fazerem projetos de pesquisa pois agrega valor consideravel ao conhecimento dos 
mesmos além de aplicar os conhecimentos ja adquiridos no decorrer das aulas. O projeto de pesquisa também iria ajudar 
os alunos a ja ir definindo suas áreas de maior interesse no curso.

.

...

a

nd

.

Conversar sempre com os professores para saber suas metodologias de ensino.
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.

.

A

Sem comentários

.

.

Nada a declarar.

Muito bom, parabéns ;)

nenhum

xxxxxxxxxxxxxx

Manter o acompanhamento que já é realizado em relação as demandas do Curso

não tenho

maior acompanhamento dos alunos e seus problemas

Sugestão de livros pertinentes ao curso de Engenharia Elétrica a serem adquiridos pela biblioteca.

Conseguir mais atividades extra-classe como visitas técnicas

NH

.

sem sugestões

Muito boa coordenação, sempre presente em tudo.

Nada

nada

A coordenação está passando por um processo de troca de coordenador. A avaliação não está sendo positiva, mas é 
necessário mais tempo de observação.

Nada a sugerir.

Nada a declarar

ND

maior interação com os alunos

.

sempre que precisei resolver algo ou buscar esclarecimentos fui bem atendido

.

nenhuma

Deve aprender a reconhecer e consertar seus erros. É de conhecimento geral que os alunos com matrícula mais antiga tem 
prioridade nas vagas das cadeiras de férias.

0

.

Nenhuma

Muito bom atendimento

Nada

nenhum
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nenhuma

nada

xxx

Ótimo

Nenhuma

Boa.

Se mantenha sempre perto dos alunos para qual sua função foi criada.

s

sem comentario

não

Aumentar a parceria com órgãos públicos como a VALE. A VALE desenvolveu um laboratório em que está tentando treinar 
os alunos em programas de automação e controle, essa parceria já existe na UEMA e eles querem expandir para outras 
universidades. Isso ajudará os alunos a se capacitarem em cursos de auto nív.

ótimo

.

sem comentários ou sugestões

sem sugestões

nada a declarar

NAO

Nada a dizer

Melhorias sempre serão bem vindas

E

-

Sem cometários.

--

Nenhum

Nenhum no momento

.

Nenhuma

Melhorar o atendimento constantemente.

Sem comentários

Sem sugestões

Total de respostas: 227 Deveriam responder: 255 Não respondidos: 28

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

nenhuma

NENHUMA

.

.
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Sem comentários.

Bom

Mais comprometimento de alguns professores.

na

O curso é bom porém pode ser melhorado e isso acredito ser uma constante vontade da Instituição e corpo docente e 
discente.

Não

Sem

Precisamos de mais prática

NA

nada

regularregular

.

.

Excelente curso, mas necessita de mais prática

.

nao

Fazer atualização e copiar as faculdades de pontas, passando o que tiver de bom para o nosso curso.

.

Nenhuma

Nenhuma.

Bom

--

.

Nada

Excelente curso. Estou amando e os professores são excelentes

Nada

.

N/D

Professores mais bem preparados para lidar com pessoas e que saibam ministrar uma aula.

O curso é excelente

n/e

Nas disciplinas como física e química, creio que deveriam existir muito mais praticas e demonstrações da relevância de 
conhece-las.

bom

Que as disciplinas a partir do 5 período, sejam ofertadas preferencialmente a noite, pois muitos alunos estagiam/trabalham 
durante maior parte do dia.

É de conhecimento de todos, tanto docentes quanto alunos do curso de Engenharia Elétrica, que o curso deve ser

investimento em mais lugares para os alunos estudarem
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.

Sem comentários

Nenhumak

.

.

-

.

Muito bom!

Disciplina de laboratório de máquinas elétricas

bom

Nada a declarar

Fazer um acompanhamento constante dos professores de modo que disciplinas com alto índice de reprovação sejam 
melhoradas e/ou alterar a forma de ministrar e avaliar os discentes

.

Nenhuma sugestão.

Preparar mais os alunos para as demandas de mercado. Aprimorar a utilização de softwares típicos no mercado, como o 
AutoCAD. Promover maior contato entre o curso e empresas. Fomentar disciplinas mais práticas e voltadas para a atuação 
do engenheiro, como elaboração de orçamentos e projetos elétricos em geral.

nenhuma

Sem sugestoes

Não.

r

---

Melhores condições estruturais de salas de aula bem como a separação dos espaços físicos entre ensino superior e 
ensino médio/técnico.

NENHUMA

Sem sugestões.

Nenhuma

-

Prestem atenção nas cadeiras com nível de reprovação alto. Acompanhem professores que são conhecidos por apenas ler 
slides.

Nada a declarar

.

NÃO

É necessário que haja contratação de alguns professores substitutos para cadeiras que estão com séria defasagem.

Fazer um acompanhamento constante dos professores de modo que disciplinas com alto índice de reprovação sejam 
melhoradas e/ou alterar a forma de ministrar e avaliar os discentes

.

.

Sem sugestões

bom
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Nenhum

Show

Nenhuma

nada a comentar

nenhum

bom

Bom curso.

Não

Está sendo gratificante poder cursar junto dessa coordenação.

.

N/c

Melhoria nas salas de aula

PODERIA SER MELHOR

a

Ofertar mais disciplinas em férias

a

REGULAR.

Bom curso

.

.

Melhorar laboratórios

Nada a declarar

Nada a declarar

.

Gostaria que houvesse mais aulas práticas para o curso, incluindo maior incentivo à visitas técnicas, visto sua importância 
para o crescimento profissional.

Curso atendendo minhas expectativas

Sem sugestões.

Deverão ser oferecidas mais cadeiras de ferias. Deverão ser avaliadas quais cadeiras estão dificultando o prosseguimento 
dos alunos. Deverão ser oferecidas mais cadeiras noturnas, em tempo de crise e aqui no Brasil, poucas pessoas 
conseguem apenas estudar, tem que trabalhar também.

Continuem assim.

NENHUMA

nenhuma

Sem sugestões

b

nada a declarar

 Nenhum comentário

nenhum comentário
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nenhum

.

.

Melhorar o ensino. Professores mais comprometidos

nada a declarar

Muito bom.

Não Tenho

Mantenha o nível

Horários e compromissos possam ser cumpridos

Nenhuma

Maior oferta de disciplinas de férias e optativas.

.

Sem comentários

Espero uma aula com mais exercícios em sala pra melhor entendimento

..

Nada

ok

eu amo o curso que faço

N.A.

Muito bom

a

Excelente

.

Muito bom

Nada a declarar

Nenhum

Eeeeee

fsf

Nao

O CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EH MUITO BOM

.

?

Sem sugestões

xxxxxxxxxxxxxxx

Há uma deficiência quanto ao acervo na biblioteca no que se refere à livros de "Programação na Linguagem C".

Sem comentários

-

.
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.

Sem Sugestões

.

.

sem sugestões

.

...

a

nd

.

Melhorar a estrutura das salas e biblioteca.

.

.

A

Sem comentários

.

.

Nada a declarar.

Nada

nenhum

xxxxxxxxxxxxxxxx

Promover mais ações principalmente se tratando de cursos de extensão

não tenho

expandir e melhorar

Implantação de Avaliação psicológica periódica para professores. Sugestão de livros pertinentes ao curso de Engenharia 
Elétrica a serem adquiridos pela biblioteca.

Diminuir a quantidade de disciplinas, já que muitas não geram o mínimo de interesse por parte do aluno e não fazem tanta 
diferença no geral.

NH

.

sem sugestões

Mais horas práticas em laboratório sera bom.

Nada

nada

-

Nada a sugerir.

Nada a declarar

ND

mais atividades extra aula
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.

acho que o curso é muito amarrado em relação aos pre-requisitos e cadeiras que poderiam ser retiradas da grade

.

nenhuma

xx

0

.

Nenhuma

Melhor disponibilidade de equipamentos para pratica

Nada

nenhum

nenhuma

nada

xxx

Ótimo

Nenhuma

Muito bom.

Sempre buscando a melhor avaliação junto ao mec.

s

sem comentario

não

O Curso está excelente e vem melhorando a cada dia mais, foi muito positiva a evolução, principalmente na gestão do curso 
em si.

muito bom

.

sem comentários ou sugestões

sem

nada a declarar

NAO

Nada a dizer

Poderia ter um investimento reciclagem dos professores. Uma injeção de ânimo

E

-

Sem cometários.

--

Nenhum

Nenhum no momento

.

Nenhuma

03/05/2018 16:18 Página: 15 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

Melhorar o atendimento constantemente.

Sem comentários

Sem sugestões

Total de respostas: 227 Deveriam responder: 255 Não respondidos: 28

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

Respostas

nenhuma

NENHUMA

.

.

Sem comentários.

Bom

Que seja menos burocrática em algumas situações.

na

Boa. Como é recente acredito que esteja atenta a tudo e a todos.

Não

Sem

Que continuem o bom trabalho de Prof Claúdio Leão

NA

nada

o sistemas academic deveria ser mais organizado, exemplo são essas perguntas de avaliação que se repetem para cada 
disciplinas cursada. acho justo o questionário ser dado a cada semestre, mas perguntas sobre, curso, coordenador, desu 
deveria ser apenas em um questionário e não em todas as disciplinas cursadas.

.

.

Deveria realocar os cursos superiores para o prédio novo. Também deveria achar uma forma de organizar o calendário 
acadêmico para que tenhamos um calendário normal e confiável , e não esta loucura que está

.

nao

Acho que o trabalho que é feito é válido.

Sempre que houver greve e o calendário precisar ser alterado, deve ser dado oportunidade ao aluno de excluir disciplinas.

Nenhuma

Nenhuma.

Bom

--

.

Nada

Ótimo atendimento

Nada

.

03/05/2018 16:18 Página: 16 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

N/D

Gostaria de uma direção mais ágil e posicionada.

Estreitar o relacionamento com os alunos

n/e

nada a declarar.

bom

Nenhuma.

A Diretoria de Ensino tem se mostrado sempre a disposição dos alunos, atendendo adequadamente os alunos.

,,,,;;;.......

.

Sem comentários

Nenhuma

Separar o ensino médio do superior, pois as aulas se tornam barulhentas e acompanhar fica complicado, além de que os 
banheiros ficam imundos e bagunçados. Melhorar a acústica da sala, pois além do ensino médio, as constantes reformas 
dentro do IFMA e próximo a salas de aula, atrapalham as aulas. Permitir a entrada dos homens com bermuda, pois as 
mulheres podem entrar com saias, muitas curtas e na metade das coxas, porém homens não podem entrar com bermuda. 
Reformar banheiros e melhorar a infraestrutura do estacionamento.Incentivar a prática esportiva do ensino superior, visto 
que os discentes não possuem um horário para tal prática, além de não poderem se inscrever no JUMs (jogos 
universitários maranhenses) pois a instituição não se encontra filiada. Por favor, disponibilizem um horário para prática 
esportiva.

.

-

Incentivar a prática esportiva do ensino superior, visto que os discentes não possuem um horário para tal prática, além de 
não poderem se inscrever no JUMs (jogos universitários maranhenses) pois a instituição não se encontra filiada. Por favor, 
disponibilizem um horário para prática esportiva.

Funcionários deveriam permanecer na secretaria e atender o público até o fim do expediente!

Nada.

boa

Nada a declarar

Incentivar a prática esportiva do ensino superior, visto que os discentes não possuem um horário para tal prática, além de 
não poderem se inscrever no JUMs (jogos universitários maranhenses) pois a instituição não se encontra filiada. Por favor, 
disponibilizem um horário para prática esportiva.

.

Nenhuma sugestão.

Nada a declarar

nenhuma

Sem sugestoes

Não.

e

---

Ótima diretoria.

NENHUMA

Sem sugestões.
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Nenhuma

-

Prestem atenção nas cadeiras com nível de reprovação alto. Acompanhem professores que são conhecidos por apenas ler 
slides.

Nada a declarar

.

NÃO

Precisa de atenção na hora do atendimento. Algumas solicitações relacionadas à emissão de documentos importantes às 
vezes são negadas.

Incentivar a prática esportiva do ensino superior, visto que os discentes não possuem um horário para tal prática, e 
conseguir um horário na quadra é uma tarefa quase impossivel, além de não poderem se inscrever no JUMs (jogos 
universitários maranhenses) pois a instituição não se encontra filiada. Por favor, disponibilizem um horário para prática 
esportiva.

.

.

Sem sugestões

bom

Nenhum

Show

Nenhuma

nada a comentar

nenhum

bom

Era melhor, mas ainnda se resolve tudo que a genre precisa.

Não

So tende a melhorar.

.

N/c

Maior rapidez nas solicitações

PODERIA SER MELHOR

a

Funcionar também às sextas-feiras

d

REGULAR.

Favor diversificar a atuação e atendimento aos alunos

.

.

Menor tempo para emissão de declarações

Nada a declarar
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Nada a declarar

.

Nada a comentar.

Atendendo minhas expectativas

Sem sugestões.

Deverão ser oferecidas mais cadeiras de ferias. Deverão ser avaliadas quais cadeiras estão dificultando o prosseguimento 
dos alunos. Deverão ser oferecidas mais cadeiras noturnas, em tempo de crise e aqui no Brasil, poucas pessoas 
conseguem apenas estudar, tem que trabalhar também.

Continuem assim.

NENHUMA

nenhuma

Sem sugestões

c

nada a declarar

 Nenhum comentário

nenhum comentário

nenhum

.

.

Melhorar o atendimento

nada a declarar

Espero que mudemos para o prédio novo.

Não Tenho

Garanta a qualidade de todos os aspectos do campus

Maior responsabilidade com datas

Nenhuma

Disponibilizar o prédio novo para o Ensino Superior.

.

Sem comentários

Atende as necessidades rigorosamente bem

..

Nada

ok

nada a declarar

N.A.

Melhorar o atendimento a noite

a

Bom

.
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Otima

Nada a declarar

Nenhum

Eeeeee

fsfs

Nao

ACHO QUE DEVERIA FUNCIONAR DE SEGUNDA A SEXTA,MAIS ATENDE MUITO BEM MINHAS NECESSIDADES!

.

?

Sem sugestões

xxxxxxxxxxxxxx

Separar o ensino médio do superior, pois as aulas se tornam barulhentas e acompanhar fica complicado. 
                       
Incentivar a prática esportiva do ensino superior.

Sem comentários

-

.

.

Sem Sugestões

.

.

se possivel, desenvolver um aplicativo móvel para consulta do sistema acadêmico.

.

...

a

nd

.

Construir uma biblioteca para o curso.

.

.

A

Sem comentários

.

Atendimento muito ruim. Diversas vezes não responderam emails.

Nada a declarar.

A DESU atual é muito lenta e raramente responde aos alunos quanto a questões importantes.

nenhum

xxxxxxxxxxxxxx

Consultar os professores em relação a bibliografia que deve ser feita a aquisição, para disponibilizar na biblioteca.
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não tenho

melhorar

Nada a declarar.

Tudo certo

NH

.

sem sugestões

Sempre muito presente.

Nada

Incentivar a prática esportiva do ensino superior, visto que os discentes não possuem um horário para tal prática, além de 
não poderem se inscrever no JUMs (jogos universitários maranhenses) pois a instituição não se encontra filiada. Por favor, 
disponibilizem um horário para prática esportiva.

Essa é a pior gestão da DESU nos meus anos de curso. O professor Alberico mostra total falta de interesse nos alunos. 
Existe uma enorme falta de comunicação entre os alunos e a DESU. O professor demonstra medo de se comprometer em 
assuntos polêmicos e acaba atendendo a interesses dos professores que vão contra os interesses do aluno.

Nada a sugerir.

Nada a declarar

ND

mais comunicação com os alunos

.

sempre que precisei resolver algo ou buscar esclarecimentos fui bem atendido

.

nenhuma

xx

0

.

Nenhuma

Mais agilidade

Nada

Responder os emails dos alunos

nenhuma

nada

xx

Excelente atendimento

Nenhuma

Boa.

Sempre a disposição do corpo discente.

s

sem comentario

não
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.

mais atenção ao ensino superior

.

sem comentários ou sugestões

sem

nada a declarar

NAO

Nada a dizer

Melhorias sempre serão bem vindas

E

-

Sem cometários.

Esta nova gestão apesar de ainda estar no início vem deixando muito a desejar no atendimento aos alunos, nas vezes que 
precisei não fui atendida satisfatoriamente e todos os relatos que ouvi sobre a DESU nesses últimos meses foram de 
reclamações.

Nenhum

Nenhum no momento

.

Nenhuma

Melhorar o atendimento constantemente.

Sem comentários

Sem sugestões

Total de respostas: 227 Deveriam responder: 255 Não respondidos: 28

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

Respostas

nenhuma

NENHUMA

.

.

Sem comentários.

Bom

Ainda tem muito a melhorar, mas é nítida a evolução do Campus com o passar dos anos.

na

Melhorar muito ainda suas instalações internas e externas (como o estacionamento próximo ao prédio novo) e manter, 
além de reorganizar a biblioteca. Lá é lugar de estudo e não de papo furado.

Não

Sem

Mais investimentos nos laboratórios

NA

nada
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regular

.

.

Há muitas coisas que melhorar no campus. O estacionamento inferior é praticamente só lama.

.

nao

Incentivar os cursos.Fazer o uso definitivo do prédio novo.

.

Nenhuma

Nenhuma.

Bom

--

.

Nada

Excelente administração. Queria saber se não tem uma possibilidade de nós dá elétrica termos uma sala de estudos 
nossa. Os laboratórios são bons, mas fazemos zoada estudando. E acaba atrapalhando um pouco o professor.

Nada

.

N/D

Maior organização da estrutura e ambientes de estudo.

Se manter entre os melhores

n/e

Dissociação do Ensino Superior e Médio, pois casualmente alguns alunos do médio, acabam por deixar as salas do 
superior inadequadas ao ensino.

bom

Nenhuma.

O IFMA-Monte Castelo vem apresentando uma evolução ao longo do tempo. Vem suprindo suas deficiências e resolvendo 
muitas de suas problemáticas quanto ao ensino e gestão do campus.

por favor resolverem a situação do predio novo

.

Sem comentários

Providenciar limpeza para eliminar situações que podem causar acidentes. Exemplo: área externa do prédio novo.

Melhorias na infraestrutura do campus quanto a estacionamentos e disponibilidade da quadra e campo para realização de 
atividades poliesportivas para alunos do ensino superior.

.

-

Separar o ensino médio do superior, pois as aulas se tornam barulhentas e acompanhar fica complicado, além de que os 
banheiros ficam imundos e bagunçados. Melhorar a acústica da sala, pois além do ensino médio, as constantes reformas 
dentro do IFMA e próximo a salas de aula, atrapalham as aulas. Permitir a entrada dos homens com bermuda, pois as 
mulheres podem entrar com saias, muitas curtas e na metade das coxas, porém homens não podem entrar com bermuda. 
Reformar banheiros e melhorar a infraestrutura do estacionamento.
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O novo prédio deveria ser mais utilizado pelo ensino superior!

Maior utilização do novo prédio.

bom

Nada a declarar

Separar o ensino médio do superior, pois as aulas se tornam barulhentas e acompanhar fica complicado, além de que os 
banheiros ficam imundos e bagunçados. Melhorar a acústica da sala, pois além do ensino médio, as constantes reformas 
dentro do IFMA e próximo a salas de aula, atrapalham as aulas. Permitir a entrada dos homens com bermuda, pois as 
mulheres podem entrar com saias, muitas curtas e na metade das coxas, porém homens não podem entrar com bermuda. 
Reformar banheiros e melhorar a infraestrutura do estacionamento.

.

Nenhuma sugestão.

Concluir o prédio do ensino superior imediatamente, logo faz anos que a obra rasteja até o término. Propôr separação entre 
ensino superior e os demais níveis (técnico, médio, enfim). Pois, o ensino superior é enormemente lesado no que diz 
respeito a situações tais como utilização propícia da biblioteca, banheiros e refeitório.

nenhuma

Sem sugestoes

Não.

r

---

Melhor controle de entrada de alunos (automatização do sistema biométrico de catracas).

NENHUMA

Sem sugestões.

A sala 26 do pombal ficou sem o arcondicionado funcionando durante TODO o período, o que atrapalhava o rendimento da 
aula.

-

Prestem atenção nas cadeiras com nível de reprovação alto. Acompanhem professores que são conhecidos por apenas ler 
slides.

Nada a declarar

.

NÃO

Melhorar a infraestrutura do estacionamento. Hoje o estacionamento da parte de trás do IFMA está com condições precárias.

Separar o ensino médio do superior, pois as aulas se tornam barulhentas e acompanhar fica complicado, além de que os 
banheiros ficam imundos e bagunçados. Melhorar a acústica da sala, pois além do ensino médio, as constantes reformas 
dentro do IFMA e próximo a salas de aula, atrapalham as aulas. Permitir a entrada dos homens com bermuda, pois as 
mulheres podem entrar com saias, muitas curtas e na metade das coxas, porém homens não podem entrar com bermuda. 
Reformar banheiros e melhorar a infraestrutura do estacionamento.

.

.

Sem sugestões

bom

Nenhum

SHow

Nenhuma
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nada a comentar

nenhum

bom

Homens poderiiam entrar de bermuda, nao vejo problema.

Não

Só tende a melhorar.

.

N/c

Melhoria na estrutura

PODERIA SER MELHOR

a

Muito bom.

a

REGULAR.

Acessibilidade

.

.

Melhorar estacionamentos

Nada a declarar

Nada a declarar

.

Deve-se aumentar o número de bebedouros para os alunos.

Atendendo minhas expectativas

As salas do novo prédio poderiam ser utilizadas pela graduação.

Deverão ser oferecidas mais cadeiras de ferias. Deverão ser avaliadas quais cadeiras estão dificultando o prosseguimento 
dos alunos. Deverão ser oferecidas mais cadeiras noturnas, em tempo de crise e aqui no Brasil, poucas pessoas 
conseguem apenas estudar, tem que trabalhar também.

Continuem assim.

COMPRA BEBEDOUROS QUE OFEREÇAM ÁGUA GELADA AOS ALUNOS POIS NÃO EXISTE UM, O QUE ESTÃO LA HOJE 
OFERECEM ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE

nenhuma

Sem sugestões

d

nada a declarar

 Nenhum comentário

nenhum comentário

nenhum

.

.
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Melhorar a infraestrutura. Elevador no prédio novo

nada a declarar

Considero uma boa instituição.

Não Tenho

Melhorar infraestrutura e segurança

Cartão do estudante próprio do campus

Nenhuma

Liberação do prédio para o curso superior.

.

Sem comentários

Uma instituição com a capacidade de formar profissionais

..

Nada

ok

alguns laboratorios tem morfo e isso faz muito mal pra quem é alergico

N.A.

Melhorar os acessos

a

Excelente

.

Só peca na parte estrutural

Nada a declarar

Nenhum

Eeeeeee

fsfs

Liberar o acesso ao campus, pelos alunos do ensino superior, trajando bermuda

UMA BOA REFORMA SERIA MUITO BOM!

.

?

Sem sugestões

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Maior disciplina quanto à vestimento dos Alunos do Campus
"O IFMA é reconhecido pela "disciplina" tbm na vestimenta (não estou generalizando). É um dos pontos que nos diferenciam 
das outras inscrições (Além de dar uma certa imagem de seriedade aos estudantes). A sugestão de que se permita a 
entrada de alunos vestidos de bermudas (ou algo do tipo) na se faz necessário realmente, pelo fato de termos ar-
condicionado e salas serem frias como uma geladeira."

Reformar banheiros e melhorar a infraestrutura do estacionamento.

Sem comentários

-

.
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.

Sem Sugestões

.

.

sem sugestões

.

...

a

nd

.

melhorar a infraestrutura da biblioteca.

.

.

A

Sem comentários

.

.

Nada a declarar.

Nada

nenhum

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Melhorar o acervo da biblioteca

não tenho

melhorar

Implantação de Avaliação psicológica periódica para professores. Ampliação da oferta de serviços de alimentação dentro do 
campus (a concorrência diminui os preços e aumenta a qualidade dos serviços prestados). Ampliação do acervo da 
biblioteca e renovação de títulos da mesma.

Deveria haver um mecanismo de controle em relação à qualidade da refeição servida no refeitório. Tal mecanismo deveria 
levar em consideração a opinião dos clientes, ou seja, dos alunos. O sabor da comida muitas vezes deixa a desejar.

NH

.

sem sugestões

Melhoria no ambiente físico.

Nada

Separar o ensino médio do superior, pois as aulas se tornam barulhentas e acompanhar fica complicado, além de que os 
banheiros ficam imundos e bagunçados. Melhorar a acústica da sala, pois além do ensino médio, as constantes reformas 
dentro do IFMA e próximo a salas de aula, atrapalham as aulas. Permitir a entrada dos homens com bermuda, pois as 
mulheres podem entrar com saias, muitas curtas e na metade das coxas, porém homens não podem entrar com bermuda. 
Reformar banheiros e melhorar a infraestrutura do estacionamento.

O IFMA está esquecendo seu papel que é o de servir a comunidade no qual está inserido. O cumprimento de interesses 
dos servidores e professores está prejudicando a qualidade de ensino e dificultando a vida dos estudantes. É necessário 
ter mais respeito aos estudantes da instituição.
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Nada a sugerir.

Nada a declarar

ND

maior vigilancia noturna

.

já temos um prédio novo, mas ainda não uma sala fixa, sempre temos que ficar buscando sala para assistir aula .

.

nenhuma

Eu não entendo por que sempre há esse questionário se nada é feito em relação às nossas sugestões e comentários. Na 
verdade, a única mudança que percebi foi nos banheiros, que passaram a disponibilizar papel higiênico e sabão. 
Com certeza uma das maiores sugestões deve ser a de separar os alunos do médio e do superior. Vocês poderiam ao 
menos explicar porque não há essa separação? Não seria esse o objetivo do "prédio novo"?

0

.

Nenhuma

Melhor organização das salas

Nada

nenhum

nenhuma

nada

xxx

Excelente

Nenhuma

Solicitar uma constante segurança na parte externa da instituição.

Sempre melhorias na estrutura do prédio.

s

sem comentario

não

.

vamos utilizar o prédio novo

.

sem comentários ou sugestões

sem

nada a declarar

NAO

Nada a dizer

Sugiro melhorias na biblioteca e aumento da quantidade de livros da área de engenharia elétrica

E

-
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Sem cometários.

--

Nenhum

Nenhum no momento

.

Nenhuma

Melhorar o atendimento constantemente.

Sem comentários

Sem sugestões

Total de respostas: 227 Deveriam responder: 255 Não respondidos: 28
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Aplicação: Avaliação Desu - Monte Castelo - 2016/2

Agrupado por: Curso EM - Engenharia Mecânica Industrial

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

Total de respostas: 108
Deveriam responder: 132
Não respondidos: 24
Média: 3,63

25 Excelente
27 Muito Bom
48 Bom
7 Regular
1 Insatisfatório 23,15 %

25 %

44,44 %

6,48 %

0,93 %

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

Total de respostas: 108
Deveriam responder: 132
Não respondidos: 24
Média: 3,39

14 Excelente
32 Muito Bom
46 Bom
14 Regular
2 Insatisfatório

12,96 %

29,63 %

42,59 %

12,96 %

1,85 %

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

Total de respostas: 108
Deveriam responder: 132
Não respondidos: 24
Média: 3,26

9 Excelente
29 Muito Bom
53 Bom
15 Regular
2 Insatisfatório

8,33 %

26,85 %

49,07 % 13,89 %

1,85 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 108
Deveriam responder: 132
Não respondidos: 24
Média: 3,27

9 Excelente
31 Muito Bom
50 Bom
16 Regular
2 Insatisfatório

8,33 %

28,7 %

46,3 % 14,81 %

1,85 %

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

Total de respostas: 108
Deveriam responder: 132
Não respondidos: 24
Média: 2,84

5 Excelente
21 Muito Bom
40 Bom
36 Regular
6 Insatisfatório

4,63 %

19,44 %

37,04 %

33,33 %

5,56 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 108
Deveriam responder: 132
Não respondidos: 24
Média: 2,78

4 Excelente
17 Muito Bom
48 Bom
29 Regular
10 Insatisfatório

3,7 %

15,74 %
44,44 %

26,85 %

9,26 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 108
Deveriam responder: 132
Não respondidos: 24
Média: 2,76

5 Excelente
16 Muito Bom
46 Bom
30 Regular
11 Insatisfatório

4,63 %

14,81 %
42,59 %

27,78 %

10,19 %

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

Total de respostas: 108
Deveriam responder: 132
Não respondidos: 24
Média: 2,74

5 Excelente
18 Muito Bom
44 Bom
26 Regular
15 Insatisfatório

4,63 %

16,67 %

40,74 %

24,07 %

13,89 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

Nada a declarar

ok

.

não tenho sugestões, pois admiro o coordenador.

nd

Z

n

nada a comentar

Sem comentários

Nenhuma, por enquanto.

sem sugestão

Sem sugestões no momento.

a

Faz um bom trabalho.
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Das vezes que precisei, fui bem atendida.

Bom

Boa

Há a necessidade de mais prática nas disciplinas, já que esse é um fator importante para o aprendizado.

Nao

Sem sugestões

Excelente

Mellhorar o comprometimento dos professores, cumprir horário.

nada a declarar

Poderia ser mais atuante para melhor avaliação do curso.

Tenho só que parabenizar e pedir que o serviço oferecido mantenha a qualidade de sempre.

Nenhuma por enquanto.

não tenho

.

n

Nenhuma

.

boa

Criar uma sala de estudos maior ou mais de uma para atender a demanda.

implementação de uma biblioteca atualizada na mecânica

Sem sugestões

Na minha opinião a coordenação do curso  é excelente e prestativa quando preciso .

Nenhuma

Muito boa

NA

.

Facilitar o acesso aos laboratorios

Ele aparece mais

Não há.

Muito bom

sem comentários

pode continuar assim

Deveria haver uma maior interação entre a coordenação e os discentes

Poderia pedir a renovação de livros na biblioteca, ter disciplinas voltada para áreas de gestão e gerenciamento dentro da 
área de engenharia. Incentivar mais professores para que levem problemas ou hipóteses de problemas na industria para a 
sala de aula.

nada

NA

Bom
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- Ser mais pontual quanto ao lançamento das notas.

sem sugestões

Nada a comentar

-

está mais presente no dia-a-dia dos alunos, afim de ver a necessidade de cada período, no modo de ensino de cada 
professor.

Cobrar um pouco mais os professores faltosos. Que prejudicam o aprendizado de disciplinas muito importantes ao curso. 
Já sabe-se quem são esses professores, com a retomada do curso deveríamos resolver para que os chegam agora não 
sintam essa dificuldade.

.

ser mais participativo e presente no dia a dia do curso, trazendo novas oportunidades para o desenvolvimento docurso

uh

preciso de um plano de estudo pois nao quero perder meu curso, ja trabalho a mais de 5 anos nos turnos vespertinos e 
algumas vezes noturno, gostaria de ter algum plano de estudo para me ajudarem a concluir meu curso.

E

nenhum

Excelente

Acompanhamento presencial(em sala) como era feito pelo antigo coordenador.

É realmente muito boa.

nd

Muito presente a todo momento

c

Nada a comentar.

Melhorar mais o acompanhamento dos alunos

sem comentarios

.

Coordenador excelente.

atendimento no turno da manhã.

Visitar com mais frequência o curso

Desenvolver atividades extracurriculares como palestras, debates, workshop...

.

regular

ok otimo acompanhamento

.

.

.

ok

Disponibilizar as disciplinas específicas de engenharia mecânica no turno noturno;

nada a declarar.

melhorar o quadro de servidores;
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A coordenação tem se esforçado para manter a qualidade do curso.

Nenhuma sugestão

-

bom

nada a declarar

.

NA

.

BOM TRABALHO.

sem comentários

sem comentario

muito bom!!

*

As sugestões de sempre, melhoria de salas e de carteiras. Eu possuo problemas de coluna, além de ser grande, as atuais 
carteiras são passaporte para dores de coluna.

Sem sugestão

ok

Nenhuma

ND

Bom

n

Sem comentários.

Total de respostas: 108 Deveriam responder: 132 Não respondidos: 24

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

Nada a declarar

ok

.

sem sugestões.

nd

Hh

n

nada a comentar

Sem comentários

Nenhuma, por enquanto.

sem sugestão

Sem comentários no momento.

As máquinas ferramentas disponíveis necessitam de uma atualização

Alguns professores deveriam ser mais assíduos.
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No período em que estou, o curso atende às expectativas

Bom

muito bom

Há a necessidade de mais prática nas disciplinas, já que esse é um fator importante para o aprendizado.

Nao

Sem sugestões

Excelente

Hjj

nada a declarar

O curso é muito bom.

Ótimo curso.

Nenhuma por enquanto.

Não tenho

.

n

Nenhuma

.

bom

Separar salas do médio, deixando-as longe do superior. pois o méio é muito barulhento.

atualização da bibliografia da disciplina de mecanismos

Sem sugestões

Como inicie no semestre passado , ainda não consigo ter uma analise ampla do curso , mas pelo que já cursei até agora 
considero bom .

Nenhuma

Precisar melhorar os recursos de ensino

NA

.

Facilitar o acesso aos laboratorios

Que prestarem mais atenção no curso pois as vezes parece está largado

Não há.

Muito bom

sem comentários

pode continuar assim

Bom

O curso é ótimo porem tem ainda tem potencial para melhorar, como professores antigos e com problemas em relação à 
presenças na sala de aula, disciplinas que estão voltadas para área de gestão(pensando em jovens empreendedores) na 
eng. mecanica. Pode-se melhorar ainda mais laboratórios.

nada

Na
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Bom

- Mais informações sobre os projetos desenvolvidos.

sem sugestões

Nada a comentar

-

melhorar  o servo que está voltado para o curso, bem como laboratórios, oficinas e a biblioteca.

-

.

tem que melhorar tudo

uhiu

preciso de um plano de estudo pois nao quero perder meu curso, ja trabalho a mais de 5 anos nos turnos vespertinos e 
algumas vezes noturno, gostaria de ter algum plano de estudo para me ajudarem a concluir meu curso.

D

nenhum

sem comentários

Atendimento já é satisfatório

Alguns professores são ausentes.-

nd

Muito amplo os conhecimentos adquiridos

c

Nada a comentar.

Disponibilizar recursos

sem comentarios

.

Melhorar as salas

Agilizar os processos de protocolo.

Sem sugestões

Melhorar os laboratorios

.

bom

criar programa para alunos que estao a muito tempo no curso   e trabalham na mesma area do curso

.

.

.

ok

Renovar o quadro de professores observando aqueles que realmente tem interesse em continuar lecionando na 
instituição/curso

nada a declarar.

melhorar os laboratórios;
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Melhor os aspectos físicos e principalmente a frequencia de alguns professores.

Nenhuma sugestão

-

Precisa melhorar o ambiente de trabalho

mais estrutura

.

NA

.

OFERTAR MAIS DISCIPLINAS NO PERIODO.

sem comentários

sem comentario

muito bom!!

*

Curso vem melhorando a cada ano, em desempenho e qualidade. Só parabenizar a todos responsáveis.

Sem sugestão

ok

Nenhuma

Falta um acompanhamento melhor com relação a visitas técnicas

Bom

n

Sem comentários.

Total de respostas: 108 Deveriam responder: 132 Não respondidos: 24

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

Respostas

Nada a declarar

ok

.

sem sugestões.

nd

X

n

nada a comentar

Sem comentários

Nenhuma, por enquanto.

sem sugestão

Sem sugestões ou comentarios no momento.

a

Trabalho ok.

Das vezes que precisei, fui bem atendida.
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Bom

excelente! 

Tem desempenhado um bom trabalho

Nao

Incentivar a prática esportiva do ensino superior, visto que os discentes não possuem um horário para tal prática, além de 
não poderem se inscrever no JUMs (jogos universitários maranhenses) pois a instituição não se encontra filiada. Por favor, 
disponibilizem um horário para prática esportiva.

Bom

Jjggf

IFMA

Separar o ensino médio do superior, pois as aulas se tornam barulhentas e acompanhar fica complicado, além de que os 
banheiros ficam imundos e bagunçados. Melhorar a acústica da sala, pois além do ensino médio, as constantes reformas 
dentro do IFMA e próximo a salas de aula, atrapalham as aulas. Permitir a entrada dos homens com bermuda, pois as 
mulheres podem entrar com saias, muitas curtas e na metade das coxas, porém homens não podem entrar com bermuda. 
Reformar banheiros e melhorar a infraestrutura do estacionamento.

Poderia atuar mais para conseguir atuar para melhorar a avaliação do curso.

Continuem nessa levada.

Nenhuma por enquanto.

Não tenho

Separar o ensino médio do superior, pois as aulas se tornam barulhentas, pois o ruido torna as aulas improdutivas. Alem 
dos banheiros, dos corredores compartilhados, ficarem imundos, tornando-os impróprios para o uso.Melhorar acústica, 
pois alem dos barulho do médio, há constantes reformas na instituição, o que por sua vez tambem atrapalha as aulas. 
reformar alguns banheiro e melhorar a infra estrutura do estacionamento. Incentivar a pratica de esportes no ensino 
superior, visto que os discentes não possuem nenhum horário para tal. O que também impossibilita a inscrição no JUMs, 
pois a instituição não se encontra filiada.

n

Nenhuma

.

boa

Sem comentários.

obrigado pelo serviço prestado.

Sem sugestões

Não tenho nada a reclamar , as vezes que precisei fui muito bem assistido .

Nenhuma

Ser um pouco mais presente no contato com os alunos.

NA

.

Separar o ensino médio do superior

Vocês são bem atentos não tenho nada pra reclamar

Não há.

Muito bom

03/05/2018 16:18 Página: 39 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

sem comentários

pode continuar assim

deveria haver uma melhor recepção

Acompanhar a frequência de certos professores do departamento em conjunto com o coordenador. Controle de provas e 
aulas dos professores pelo diário ou algo parecido, sejam rigidos para que os professores não percam prazos e deixem 
pra acumular nos últimos meses do semestre letivo.

nada

Na

Bom

- Não possuo.

sem sugestões

Excelente trabalho durante o semestre

-

acompanhar mais de perto o dia-a-dia do campos, para tentar sanar as fainas existentes.

-

.

melhorar

uyhuik

preciso de um plano de estudo pois nao quero perder meu curso, ja trabalho a mais de 5 anos nos turnos vespertinos e 
algumas vezes noturno, gostaria de ter algum plano de estudo para me ajudarem a concluir meu curso.

D

nenhum

sem comentários

Atendimento já é excelente

o Atendimento precisa melhorar.

nd

Excelente gestão

c

Nada a comentar

Disponibilizar recursos

sem comentarios

.

Aguilidade para emitir uma declaração.

colocar o curso no turno da manha.

Se mostrar mais presente nas salas

.

.

bom

ok
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.

.

.

ok

Avaliar/acompanhar os professores do curso de mecânica mais de perto

nada a declarar.

investir nas instalações do ifma;

Acompanhar a frequencia de alguns professores que nunca aparecem

Nenhuma sugestão

-

bom

investir mais

.

NA

.

BOM TRABALHO.

Deveria tomar medidas contra professores que deixam de lançar as notas dos alunos, especialmente quando já existe 
reclamação protocolada

sem comentario

muito bom!!

*

sem comentário

Sem sugestão

ok

Nenhuma

Horario de Funcionamento mais flexível.

Bom

n

Sem comentários.

Total de respostas: 108 Deveriam responder: 132 Não respondidos: 24

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

Respostas

Nada a declarar

ok

.

sem sugestões.

nd

X

n
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nada a comentar

Sem comentários

Nenhuma, por enquanto.

sem sugestão

Agilidade na liberação em alguns protocolos, como pro exemplo aproveitamento de cadeiras.

a

O novo prédio deveria começar a ser utilizado pelo ensin superior.

Precisa melhorar a estrutura geral do estacionamento e banheiros

Bom

ótimo

É bem claro que há a necessidade da separação entre o ensino superior e o ensino médio, tendo em vista que as aulas 
são atrapalhadas pelo barulho dos alunos do ensino médio, e acaba dificultando o aprendizado. Os banheiros costumam 
está sujos devido a aglomeração de pessoas, além de que os banheiros precisam ser reformados. A acústica das salas 
deve ser melhorada, pois o barulho das reformas acaba atrapalhando as aulas. Permitir a entrada de bermuda para os 
homens.

Separar o ensino médio do superior, pois as aulas se tornam barulhentas e acompanhar fica complicado, além de que os 
banheiros ficam imundos e bagunçados. Melhorar a acústica da sala, pois além do ensino médio, as constantes reformas 
dentro do IFMA e próximo a salas de aula, atrapalham as aulas. Reformar banheiros e melhorar a infraestrutura do 
estacionamento. Coibir o acesso de alunos do técnico no Dmm pois os mesmo ocupam o corredor da sala de estudos 
apenas deitando e conversando causando desconforto a quem precisa utilizar esta área do Departamento.

IFMA

Separar o ensino médio do superior, pois as aulas se tornam barulhentas e acompanhar fica complicado, além de que os 
banheiros ficam imundos e bagunçados. Melhorar a acústica da sala, pois além do ensino médio, as constantes reformas 
dentro do IFMA e próximo a salas de aula, atrapalham as aulas.Reformar banheiros e melhorar a infraestrutura do 
estacionamento.

Excelente

Hjk

nada a declararnada

Os banheiros e vestuários poderiam ser reformados para que os alunos pudessem utilizar.

Sem comentários.

Nenhuma por enquanto.

Deveria ter Agua fira para alunos.

.

n

Deixem os alunos que possuem duas matrículas no Instituto, os alunos que fazem técnico e superior, utilizarem duas vezes 
o restaurante.

.

bom

Melhor higiene de alguns banheiros e bebedouros com água mais gelada.

atualizar a biblioteca do curso de mecânica

Sem sugestões

Minha sugestão seria melhorar a infraestruturada do prédio , ou então aproveitar mais o prédio novo para as aulas .

Nenhuma
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Melhorar a estrutura interna

NA

.

Melhorar a acústica das salas

Ele é muito bom , mais deveria ser mais cuidado

Não há.

Muito satisfeito

sem comentários

pode continuar assim

Pelo amor de "Deus", nos separem dos alunos do ensino médio, é impossível ter um bom aprendizado, foco e atenção 
durante as aulas porque eles so fazem barulho, são desordeiros!!

Realizar constantes melhorias na higiene e qualidade dos ambientes do restaurante e principalmente dos banheiros. 
Atualizar o acervo da biblioteca.

nada

Na

Bom

- Separar ensino médio do superior, reformar banheiros e melhorar a infraestrutura do estacionamento, incentivar a prática 
esportiva para o ensino superior.

sem sugestões

Melhorias no acervo da biblioteca

-

separar o ensino médio do superior, pois as aulas se tornam barulhentas, ficando com dificuldades de assimilar, além que 
os banheiros ficam muito sujos e bagunçados, disponibilizar o prédio novo para os alunos do ensino superior.
incentivar a pratica esportiva do ensino superior, tendo em vista que os discentes não possuem horário para tal prática.

Em relação a área do restaurante, a quantidade de pombos que andam pelas mesas onde comemos é grande, além 
disso, eles defecam e sujam as mesas. Seria interessante fazer algo sobre esse problema.

.

melhorar tudo tirar ensino médio junto com ensino superior melhorar a estrutura

uiu

preciso de um plano de estudo pois nao quero perder meu curso, ja trabalho a mais de 5 anos nos turnos vespertinos e 
algumas vezes noturno, gostaria de ter algum plano de estudo para me ajudarem a concluir meu curso.

D

nenhum

sem comentários

Estrutura muito antiga e em certos pontos comprometida. Há necessidade de construção de novos Banheiros nos 
departamentos e melhoria do existentes.

A divisão entre o curso superior e o técnico.

nd

Muito bem administrado

c

Nada a comentar.
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Separar a questão medio/ técnico do superior

sem comentarios

.

O Campos é um dos melhores.

colocar um sistema de acompanhamento de processos,ou seja informatizar.

Algumas salas de aula quando chove fica uma verdadeira enxurrada. Sugiro uma manutenção em sua instalações.

Ter mais segurança, trocar os bebedouros pois só tem água quente!

.

regular

ok

.

.

.

ok

Modernizar as instalações, agilizar a transferência do nível superior para o novo prédio, separando definitivamente do nível 
médio/técnico

nada a declarar.

renovar o quadro de servidores;

Melhorar a estrutura de todos os cursos superiores

Poderiam verificar a questão dos banheiros no DMM e na biblioteca

-

precisa mais investimentos em equipamentos modernos

precisa de muita melhoria

.

NA

.

MUITO BOM.

sem comentários

sem comentario

muito bom!!

*

Sem comentário.

Sem sugestão

ok

Nenhuma

Fazer uma divisão mais clara e objetiva entre curso superior e medio-técnico, delimitando os espaços e salas de aula.

Bom

n

Sem comentários.
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Total de respostas: 108 Deveriam responder: 132 Não respondidos: 24
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Aplicação: Avaliação Desu - Monte Castelo - 2016/2

Agrupado por: Curso MT - Licenciatura em Matemática

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

Total de respostas: 91
Deveriam responder: 109
Não respondidos: 18
Média: 3,38

24 Excelente
15 Muito Bom
31 Bom
14 Regular
7 Insatisfatório

26,37 %
16,48 %

34,07 %

15,38 %

7,69 %

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

Total de respostas: 91
Deveriam responder: 109
Não respondidos: 18
Média: 3,34

22 Excelente
15 Muito Bom
33 Bom
14 Regular
7 Insatisfatório 24,18 %

16,48 %

36,26 %

15,38 %

7,69 %

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

Total de respostas: 91
Deveriam responder: 109
Não respondidos: 18
Média: 3,37

18 Excelente
17 Muito Bom
40 Bom
13 Regular
3 Insatisfatório 19,78 %

18,68 %

43,96 % 14,29 %

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

Total de respostas: 91
Deveriam responder: 109
Não respondidos: 18
Média: 3,52

19 Excelente
21 Muito Bom
40 Bom
10 Regular
1 Insatisfatório 20,88 %

23,08 %

43,96 %

10,99 %

1,1 %

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

Total de respostas: 91
Deveriam responder: 109
Não respondidos: 18
Média: 3,53

21 Excelente
25 Muito Bom
27 Bom
17 Regular
1 Insatisfatório 23,08 %27,47 %

29,67 %

18,68 %

1,1 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 91
Deveriam responder: 109
Não respondidos: 18
Média: 3,4

20 Excelente
19 Muito Bom
32 Bom
17 Regular
3 Insatisfatório 21,98 %

20,88 %

35,16 %
18,68 %

3,3 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 91
Deveriam responder: 109
Não respondidos: 18
Média: 2,98

11 Excelente
15 Muito Bom
34 Bom
23 Regular
8 Insatisfatório

12,09 %

16,48 %

37,36 %

25,27 %

8,79 %

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

Total de respostas: 91
Deveriam responder: 109
Não respondidos: 18
Média: 2,77

11 Excelente
13 Muito Bom
28 Bom
22 Regular
17 Insatisfatório

12,09 %

14,29 %

30,77 %

24,18 %

18,68 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

Nenhuma

Precisa ocorrer reuniões com os alunos.

Nada a Declarar

nenhuma

O coordenador deve se mostrar mais presente aos alunos, deve saber das preocupações e receios dos discentes, isso foi 
muito insatisfatório ao meu ver.

nenhuma

NADA

não

nenhuma

Não tenho

Nada a declarar

Nada a declarar.

Ser mais presente
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Continue assim

Nenhuma

aa

Nao

muito boa.

Nenhuma

*

Que oferecesse cursos e minicursos na instituição para obtencao de horas extras para cumprir a carga horária obrigatória

N

*

.

Nenhuma

PRECISAMOS DE QUADROS NOVOS PARA AS SALAS DO PRÉDIO NOVO.

PRECISAMOS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE SALAS SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO DE LIC EM 
MATEMÁTICA!!!

Muito bom

1º Adquiram para a biblioteca os livros da Sociedade Brasileira de Matemática, eles têm um excelente nível de conteúdo. 
Indispensável para alunos de licenciatura em matemática.

2º As disciplinas Elementos da Matemática 1 e 2 , bem como Geometria Plana e Espacial têm conteúdos extensos, 
deveriam dividir em mais disciplinas.

Elementos da Matemática deveriam ter 1, 2 e 3.
Geometria deveria ter Plana separada de Espacial e não as duas juntas.

3º O curso poderia ser oferecido também na modalidade EAD

NENHUMA

Sem sugestões

Estabelecer um contato mais direto com os alunos do curso, como por exemplo, ir nas nas salas de aula mais vezes para 
verificar de perto as necessidades dos alunos.

Não

Não tenho sugestões

Sempre tem algo a melhorar

Nada a declarar

nada

Nenhum

Nada a declarar

Nenhuma

A coordenação faz sempre o melhor para os alunos, que continue assim

nada a declarar

nenhuma

*
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MUITO BOM

Nd

Nenhuma

bom

Melhorar o atendimento

É preciso que haja uma sala de estudos para os estudantes de Matemática e outra sala para o Centro Acadêmico de 
Matemática.

nenhuma

.

Tem que ser mais humano

Nenhum

bom

Sem sugestão!

ser mais presente

.

sem sugestões

nenhuma

Maior disponibilidade de horário de atendimento para os alunos.

Local de estudo para os alunos do curso

Nenhuma

Nada a declarar.

nenhum

nada

mais presença com os alunos

Nenhuma

Sem comentários

nn

Muito boa

Nenhum.

sem sugestões

Regular

sem sugestão.

Nada a declarar

Não

nenhuma

Não tenho o optar está. Otimo

nenhuma

bom
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bom

não

na

Não há

Continue assim

Nada a declarar.

Sem palavras

Envolver mais os alunos com o curso.

Execelentes profissionais

nenhum

É satisfatória.

Total de respostas: 91 Deveriam responder: 109 Não respondidos: 18

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

Nenhuma

Precisa ocorrer reuniões com os alunos.

Nada a Declarar

nenhuma

Nada a declarar.

nenhuma

NADA N

não

nenhuma

Não tenho

Nada a declarar

Nada a declarar.

Rever a carga horária das disciplinas

Continue assim

Nenhuma

aaa

nao

excelente

Nenhuma

*

O curso possui algumas disciplinas que são pré requisitos para outras que não têm muito em comum então se o aluno 
reprovar nesta não poderá fazer a posterior.

N

*

.
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Nenhuma

PRECISAMOS DE QUADROS NOVOS PARA AS SALAS DO PRÉDIO NOVO.

PRECISAMOS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE SALAS SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO DE LIC EM 
MATEMÁTICA!!!

Muito bom

1º Adquiram para a biblioteca os livros da Sociedade Brasileira de Matemática, eles têm um excelente nível de conteúdo. 
Indispensável para alunos de licenciatura em matemática.

2º As disciplinas Elementos da Matemática 1 e 2 , bem como Geometria Plana e Espacial têm conteúdos extensos, 
deveriam dividir em mais disciplinas.

Elementos da Matemática deveriam ter 1, 2 e 3.
Geometria deveria ter Plana separada de Espacial e não as duas juntas.

3º O curso poderia ser oferecido também na modalidade EAD

NENHUMA

Sem sugestões

Incentivar mais a participação de alunos em atividades extracurriculares: seminários, congressos, cursos de extensão, 
fazendo com que o conhecimento adquirido em sala de aula seja expandido.

Não

Não tenho sugestões

Sempre tem algo a melhorar

Nada a declarar

nada

Nenhum

Nada a declarar

Nenhuma

Acho que a entrada semestral ajudaria

nada a declarar

nao tenho

*

MUITO BOM

Nd

Nenhuma

matriz curricular bem equilibrada, porém para algumas cadeiras a carga horária não está sendo suficiente para a 
ministração da aula.

Melhorar a disponibilidade de carga horária

É preciso que haja cadeiras que nos insiram na realidade de sala de aula

nenhuma

..

Não tem apoio.

Nenhum

bom
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Sem sugestão!

ser mais didatico

.

sem sugestões

nenhuma

Maior participação dos alunos nas decisões referentes ao andamento e estrutura do curso.

Local de estudo para os alunos do curso

Nenhuma

Nada a declarar.

nenhum

nada

pedir mais valorizaçao da instituição

Nenhum

Sem comentários

nn

Bom curso eu gosto

Aplicação de aulas direcionadas para informática

sem sugestões

Diponibilizar sala de estudos, com computadores e ecesso a internet para os estudantes

sem sugestão

Nada a declarar

Não

nenhuma

Poderíamos ter mais atividades pra contar como experiência pra profissão

nenhuma

bom

bom

não

na

Não

Otimo curso

Nada a declarar.

Sem palavras

O curso tem pouco uso de laboratórios e acaba se tornando um curso altamente mecânico.

Mais laboratorios

nenhum

É satisfatória.

Total de respostas: 91 Deveriam responder: 109 Não respondidos: 18
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Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu

Respostas

Nenhum

Precisa ocorrer reuniões com os alunos.

Nada a Declarar

nenhuma

Nada a declarar.

nenhuma

NADA

não

nenhuma

Não tenho

Nada a declarar

Os alunos do ensino superior deveria ter um local exclusivo para seus estudos, pois a biblioteca tem muito ruído causado 
pelos alunos do ensino médio e técnico.

Não tenho

Continue assim

Nenhuma

aa

nao

excelente atendimento

Nenhuma

*

A orientação aos novos alunos que podem fazer disciplinas equivalentes em outros cursos assim se o aluno reprovar 
poderá progredir sem atrasos e desistências.

N

*

.

Nenhuma

PRECISAMOS DE QUADROS NOVOS PARA AS SALAS DO PRÉDIO NOVO.

PRECISAMOS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE SALAS SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO DE LIC EM 
MATEMÁTICA!!!

Muito bom

Sobre a biblioteca.
Qualquer biblioteca é local de estudo e leitura, a convivência é com os livros e se for com os colegas tem que ser 
SILENCIOSA. Percebo que não há como se concentrar na biblioteca por causa do barulho. Os alunos conversam demais, 
principalmente os do ensino médio/técnico.

NENHUMA

Sem sugestões

Olhar com mais atenção para os cursos de licenciatura que ao meu ver continuam às margens dos cursos de engenharia. 
Na biblioteca por exemplo, faltam livros atualizados para matemática e os que tem, ainda são muito antigos e em pouca 
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quantidade fazendo com que muitos alunos não sejam atendidos com o uso de material.

Não

Não tenho sugestões

Sempre tem algo a melhorar

Nada a declarar

nada

Nenhum

Nada a declarar

Nenhuma

Deveria abrir nas sextas feiras

nada a declarar

nao tenho

*

VMUITO BOM

Nd

Nenhuma

bom

melhorar o atendimento

O Ensino Superior como um todo precisa ser mais respeitado. Não temos lugar para estudar, nem livros suficientes.

nenhuma

.

**********

Nenhum

bom

Sem sugestão!

ser menos burocratica

.

sem sugestões

nenhuma

Nada a declarar.

Local de estudo para os alunos do curso

Nenhuma

Nada a declarar.

nenhum

nada

dar mais valor ao curso de matematica

Nenhum

Sem comentários
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nn

Muito boa

Nenhum.

sem sugestões

Disponibilizar salade estudos para os estudantes

se tem o prédio novo deveria ter biblioteca setorial ou sala de estudo.

Nada a declarar

Não

nenhuma

Tudo ótimo

nenhuma

bom

bom

não

na

Não

Otimos gestores

Nada a declarar.

Nada a declarar

Trazer mais eventos matemáticos para o campus

À secretaria do desu deveria ser mais receptiva, pois é muito ignorante.

nenhum

É satisfatória.

Total de respostas: 91 Deveriam responder: 109 Não respondidos: 18

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

Respostas

Nenhum

Precisa ocorrer reuniões com os alunos.

O Acervo da Biblioteca para alguns livros, em específico os utilizados para as disciplinas de Cálculo e Física, são poucos 
para a quantidade de alunos que necessitam dos livros, além de estarem velhos e bem "surrados". Deve-se também ter 
uma melhor organização no espaço da biblioteca, decidir se é um local de estudo ou de lazer. A coordenação deve ser mais 
dura com algazarras e barulhos dentro desse espaço. Local de estudar e de silêncio, não é local para barulhos e muito 
menos de brincadeiras.

nenhuma

Nada a declarar.

'nenhuma

NADA

não

nenhuma

Não tenho
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Nada a declarar

Nada a declarar.

Construí uma biblioteca exclusiva para o superior

Continue assim

Nenhuma

aa

nao

perfeito

Nenhuma

*

Que disponibilizasse salas para os alunos do superior estudarem pois na biblioteca fica impossível devido ao lotação de 
alunos do ensino médio.

N

*

Deveriam&#8203; liberar os alunos do ensino superior entrar de bermuda

Nenhuma

PRECISAMOS DE QUADROS NOVOS PARA AS SALAS DO PRÉDIO NOVO.

PRECISAMOS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE SALAS SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO DE LIC EM 
MATEMÁTICA!!!

Muito bom

Sobre a biblioteca.
Qualquer biblioteca é local de estudo e leitura, a convivência é com os livros e se for com os colegas tem que ser 
SILENCIOSA. Percebo que não há como se concentrar na biblioteca por causa do barulho. Os alunos conversam demais, 
principalmente os do ensino médio/técnico.

NENHUMA

Sem sugestões

Instalar uma biblioteca exclusiva para os alunos do Ensino Superior no prédio destinado para os mesmos. O convívio com 
os alunos do médio-técnico estar cada vez mais difícil principalmente em se tratando do uso da biblioteca pois muitos vão 
para conversar o que acaba tirando a atenção de quem estar ali tentando usufruir daquele espaço para estudar, fazer 
trabalhos e pesquisas .

Não

Aumentar os números de livros de Cálculo em especial Cálculo A e B e Fundamentos da Matemática Elementar

Sempre tem algo a melhorar

Nada a declarar

nada

Organizar e regulamentar o comportamento de alunos na biblioteca.

Nada a declarar

Nenhuma

Alunos do ensino superior não precisam entrar de calça

nada a declarar

nao tenho
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*

VMUITO BOM

Nd

Nenhuma

vamos parar com essas greves.

Escola ótima

Onde estão os banheiros e bebedouros?

nenhuma

.

*********

Nenhum

bom

Sem sugestão!

procurar acompanhar mais seusalunos

.

sem sugestões

nenhuma

Melhor estrutura quanto à entrada de alunos pela identificação biométrica, pois alguns alunos possuem grandes 
dificuldades em suas digitais serem identificadas (às vezes demorando cinco ou mais minutos, formando filas). Além 
disso, deve-se ter um leitor biométrico e tela identificadora em cada catraca e um espaço maior para tal atividade, pois o 
local atual é muito pequeno.

Local de estudo para os alunos do curso

Nenhuma

Nada a declarar.

nenhum

nada

mais organização

Nenhum

Sem comentários

nn

Em Bom local...e tudo com organização. ...fiscalização dos vigias...funcionários

Nenhum.

sem sugestões

Disponibilizar sala de estudos para os alunos do curso

sem sugestão.

Nada a declarar

Não

nenhuma

Algumas reforminhas na Biblioteca
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nenhuma

bom

bom

não

na

Não

Adoro estuda aqui

Nada a declarar.

Sem palavras

...

excelente instituição, pois vai deixar saudades.

nenhum

É satisfatória.

Total de respostas: 91 Deveriam responder: 109 Não respondidos: 18
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Aplicação: Avaliação Desu - Monte Castelo - 2016/2

Agrupado por: Curso LB - Licenciatura em Biologia

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

Total de respostas: 131
Deveriam responder: 153
Não respondidos: 22
Média: 2,86

12 Excelente
14 Muito Bom
65 Bom
24 Regular
16 Insatisfatório

9,16 %

10,69 %

49,62 %

18,32 %

12,21 %

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

Total de respostas: 131
Deveriam responder: 153
Não respondidos: 22
Média: 2,66

9 Excelente
9 Muito Bom
62 Bom
31 Regular
20 Insatisfatório

6,87 %

6,87 %
47,33 %

23,66 %

15,27 %

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

Total de respostas: 131
Deveriam responder: 153
Não respondidos: 22
Média: 3,05

16 Excelente
18 Muito Bom
60 Bom
30 Regular
7 Insatisfatório

12,21 %

13,74 %

45,8 %

22,9 %

5,34 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 131
Deveriam responder: 153
Não respondidos: 22
Média: 3,15

16 Excelente
20 Muito Bom
68 Bom
21 Regular
6 Insatisfatório

12,21 %

15,27 %

51,91 %

16,03 %

4,58 %

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

Total de respostas: 131
Deveriam responder: 153
Não respondidos: 22
Média: 2,85

11 Excelente
16 Muito Bom
61 Bom
29 Regular
14 Insatisfatório

8,4 %

12,21 %

46,56 %

22,14 %

10,69 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 131
Deveriam responder: 153
Não respondidos: 22
Média: 2,82

11 Excelente
17 Muito Bom
56 Bom
32 Regular
15 Insatisfatório

8,4 %

12,98 %

42,75 %

24,43 %

11,45 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 131
Deveriam responder: 153
Não respondidos: 22
Média: 2,38

8 Excelente
9 Muito Bom
45 Bom
32 Regular
37 Insatisfatório

6,11 %

6,87 %

34,35 %

24,43 %

28,24 %

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

Total de respostas: 131
Deveriam responder: 153
Não respondidos: 22
Média: 2,18

8 Excelente
8 Muito Bom
31 Bom
37 Regular
47 Insatisfatório

6,11 %

6,11 %

23,66 %

28,24 %

35,88 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

nada a declara

Ser mais agradável com o atendimento aos alunos

Acompanhar alguns professores mais de perto que descumprem a carga horária e não ministram o conteúdo.

GOSTARIA QUE FOSSE ABERTO AOS ALUNOS UMA POSSÍVEL LISTA DE SOLICITAÇÕES DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA

Nenhum

O curso precisa de laboratórios adequados e um melhor acervo de livros

Bom.

Sem comentários

DEVE PROMOVER MAIS ACESSIBILIDADE DOS ALUNOS AS INFORMAÇÕES REFERENTES AOS EVENTOS DISPONÍVEIS , 
FALTA DE VAGAS  NO PROGRAMA DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA-PIBID

Os livros das disciplinas especificas na biblioteca sao poucos, quando nenhum, e a sessao ainda tem goteiras que 
estragar o pouco que existe...falta mais participação da coordenação nesse quesito

boa

Precisa de um funcionário pra atender o dia todo os alunos.
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Nada a declarar

Bom

Nada a comentar.

.

aumento no quantitativo de docentes da área,bem como solicitação de livros que melhorem o aprendizagem dos alunos

Muito boa

nenhum

Sem comentário

Regular

.

Sem comentários.

...

Nada a declarar

Ter reunioes com professores e alunos

Nope

...

nenhum

.

ser mais prestativo

Ser um setor mais esclarecedor.

.

.

melhor disponibilidade e acompanhamento na disciplina de monografia

Mais laboratorios, mais projetos de extensao

Ótimo trabalho, sempre nos deixando informados sobre o que acontece no campo universitário.

melhore

Promoção de cursos, mini-cursos ou palestras de temas relevantes

Disposição

Sem

O Departamento de Biogia do IFMA CAMPUS MONTE CASTELO deveria ser mais aberta aos alunos.

Solicitar infraestrutura  adequada, seletivos  ou concurso de mais docentes de áreas específicas.

sem comentários

sem

Nenhuma

Nenhuma

O coordenador do curso precisa visitar mais as salas de aula, com o objetivo de acompanhar melhor os professores e tirar 
as dúvidas dos alunos.

Sem sugestões

Bom
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.

nada

nenhum,

BOM

Adquirir livros da área de biologia

Vamos ser profissionais. É o mínimo que se espera de um funcionário.

divulgar mais, o que fazem, como fazem e quem são.

ok

Nenhum

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Contratar mais professores

saass

Até o momento não tenho do que reclamar.

mais aulas de campo

NENHUMA

Nenhuma

.

Nada a declarar

Nada a dizer

Nada a sugerir

Mais aulas práticas por favor

nenhum

Mais proximidade

Sem comentários

.

nenhum

Nenhum.

sugiro que seja eleito professores para o cargo de coordenador que tenham mais versatilidade com os alunos e tempo 
para atender. 
Que o mesmo, em sua função, solicite junto ao instituto as melhorias para o curso, como: laboratórios, livros, biblioteca 
adequada e salas.

.

Sugiro um diálogo mais aberto e educado com os discentes.

Mais laboratórios e recursos para o curso de biologia

Comunicação falha, duvidas não são tiradas com clareza, muita demora.

Nenhuma sugestão.

Avaliar melhor as disciplinas extras

O pouco que conheço , se mostrou atencioso e esforçado em atender as exigências dos alunos

Melhorias na estrutura das salas.
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Ter um administrativo disponivel, como ocorre em outros cursos.

deve acompanhar melhor a relação alunos matriculados X desistentes, aprovados x reprovados

Nao tenho

Nada a declarar

Nada

A coordenação poderia atender no turno noturno

salas de aula inadequadas, piso barulhento e instável, laboratórios insuficientes, falta de apresentação de recursos do 
curso aos alunos (como por exemplo semana do calouro, possibilitando ao aluno conhecer as possíveis áreas que poderá 
seguir na profissão e laboratórios que poderá estagiar, professores e suas áreas de atuação) professores insuficientes, 
muitas disciplinas para um único professor o que acarreta a um aproveitamento insatisfatório, a falta de PIBID no curso de 
Biologia (que possibilitaria o aluno de licenciatura ter valiosas experiencias em sala de aula) acredito que todos esses 
quesitos devem ser avaliados e melhorados.

nada a declarar

Ter uma maior atenção aos alunos

Nda

A quantidade de livros  não supre a demanda de alunos.

Não a diálogo com a coordenação do curso.

recisamelhorar mais a comunicação

melhorar

-

Da a entender que Luis Fernando e Tátia fazem questão de reprovar os alunos

Aumentar o quado de professores para que não haja apenas um professor dando aula em vários períodos 
sequencialmente e assim deixando os períodos sem aulas pela falta de professor para ministra a mesma disciplina 
prejudicando o aluno no período sequente pois a disciplina so e oferecida anualmente.

Divulgar os recursos disponíveis

Falta um acompanhamento maior junto aos alunos (tem aluno que nem sabem quem é o coordenador do curso)

.

Nao

.

n

A coordenação deve ser mais presente, manter contato com os alunos enquanto COORDENADORES. Não é algo só da 
gestão atual. Vi até agora dois coordenadores diferentes no DAB e ambos com esse mesmo defeito: falta de liderança, de 
se importar com o curso, com o aprendizado dos alunos. Nunca vi um ciclo de cursos ou palestras, por exemplo; o Dia do 
Biólogo sempre passa em branco, nem uma menção sequer - os alunos devem ser estimulados nesse ponto, a montar 
programações, convidar professores de repente de outras instituições, gerar aprendizado, conhecimento. A PESQUISA não 
é estimulada. Já vi professor convidar um ou outro aluno, mas de forma deficitária e sem estimular os demais, sem dar 
oportunidade aos demais. Aliás, escolha feita sem critérios claros. Além de não estimular, acaba por desestimular os 
demais (como eu).

Sem comentários

Interagir mais com os alunos do curso, atender aos pedidos dos alunos, reavaliar alguns professores do curso quanto a 
falta de didática e muitos outros aspectos.

É sempre bom considerar a rotina de trabalho dos estudantes que trabalham os dois turnos e que estudam a noite. É uma 
tarefa árdua e nem sempre temos o apoio de alguns professores.  As palavras adequadas são flexibilidade e diálogo.

Sem comentários.
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klll

Nada mais.

Ela deve ser mais disponível e de fato se preocupar com os alunos e não tentar os prejudicar

Reunir regularmente com professores e alunos para tratar de assuntos concernentes ao curso visando melhorias

ok

Sem

Que outros departamentos voltados para os alunos,funcionem também a noite. Já que somos do superior e a maioria 
estuda a noite

Mais funcionarios, diminuiria a sobrecarga e melhoraria a fluidez do trabalho.

Acompanhar mais de perto os alunos.

Bom

Mais fácil o acesso

É preciso acompanhar melhor os alunos.

Orientação mais  direta

Mais recursos audiovisuais

Bom trabalho.

nenhuma reclamação

sem sugestões

Total de respostas: 131 Deveriam responder: 153 Não respondidos: 22

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

mais laboratórios

ter mais aulas de campo

O curso é excelente, pode-se investir mais em aulas práticas e atividades de pesquisa em extensão.

GOSTARIA QUE FOSSE ABERTO AOS ALUNOS UMA POSSÍVEL LISTA DE SOLICITAÇÕES DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA

Nenhum

Precisamos de mais aulas práticas.

Investir no laboratório.

Sem comentários

CRIAR UM DIRETÓRIO ACADÊMICO, VIABILIZAR O ACESSO AS INFORMAÇÕES REFERENTES AO CURSO.

Mais livros e eventos no curso

bom

Curso é displicente com a pesquisa científica e projetos de extensão. Precisamos pesquisar com outros departamentos.

Nada a declarar

Bom

Nada a comentar

.

melhoria dos laboratórios e mais aulas práticas

precisa investir em pesquisa
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nenhum

Sem comentário

Regular

.

Sem comentários.

é necessário mais aulas práticas

Nada a declarar

Ter mais aula pratica no horário do curso

nope

...

nenhum

.

criar novos laboratórios e modificar a grade curricular do curso.

Coordenação mais presente.

.

.

solicitação de mais livros para suprir a demanda

Mais laboratorios, mais projeto de extensao

Ocorrem vezes em que, temos que cursar uma disciplina em período de férias, no entanto, o curso é noturno, o que 
possivelmente muitos alunos têm dificuldade de estar presentes, pois trabalham o dia todos e aos finais de semana.

melhore

Se possível solicitar a construção de mais laboratórios

Promova eventos

Sem

O curso de licenciatura em Biologia deveria ter mais professores, um absurdo um professor dar 4 disciplinas que as vezes 
foge da especialização dele, mais laboratórios para aula prática

Aumento de produção científica  e incentivo  à pesquisa.

sem comentários

sem

Mais laboratórios

Nenhuma

A carga horária noturna precisa ser complementada no horário da tarde.

Sem sugestões

Bom

.

nada

nenhum

BOM

Novos professores
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Professores deficientes. Falta compromisso com a educação.

as aulas de vegetais são muito decoreba. não apresentam nada mais interessante, só slides, slides...

ok

Produzir mais pesquisas, promovendo uma maior participação de alunos e aumentar a utilização do laboratório.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mais professores

saassa

Até o momento não tenho do que reclamar.

mais aulas de campo

NENHUMA

Nenhuma

.

Maior número de laboratórios que tragam uma estrutura melhor para o curso que carece de aulas práticas

aumentar o quadro de professores e aumentar a carga horária para disponibilizar outras disciplinas relevantes

A disponibilidade de bacharelado para o curso

Ele é  lindo mais  Ainda ta muito defasado  em relação ao outros cursos

nenhum

Mais proximidade

O curso só disponibiliza determinadas disciplinas em um semestre

.

nenhum

Nenhum.

A carência de professores que possam ministrar disciplinas em sua área de formação. Mais livros, laboratórios entre outros.

.

Sugiro maior comprometimento dos professores com suas disciplinas. Só alguns poucos professores fazem isso.

Mais laboratórios e recursos para o curso de biologia

curso otimo

Nenhuma sugestão.

Necessitamos de mais professores

As práticas poderiam ser mais externas

Melhorias na estrutura das salas

Ter um administrativo disponivel, como ocorre em outros cursos.

o cursode biologia deve ter mais visitas técnicas para quem quer ser biólogo um dia!

Nao tenho

Nada a declarar

Nada

...

salas de aula inadequadas, piso barulhento e instável, laboratórios insuficientes, falta de apresentação de recursos do 
curso aos alunos (como por exemplo semana do calouro, possibilitando ao aluno conhecer as possíveis áreas que poderá 
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seguir na profissão e laboratórios que poderá estagiar, professores e suas áreas de atuação) professores insuficientes, 
muitas disciplinas para um único professor o que acarreta a um aproveitamento insatisfatório, a falta de PIBID no curso de 
Biologia (que possibilitaria o aluno de licenciatura ter valiosas experiencias em sala de aula) acredito que todos esses 
quesitos devem ser avaliados e melhorados.

nada a declarar

Ter mais laboratórios

Nda

Mais aulas práticas.

Troca do coordenador e é uma análise do corpo docente.

deveria ter mais aulas práticas

melhorar

-

Da a entender que Luis Fernando e Tátia fazem questão de reprovar os alunos

Aumentar o quado de professores para que não haja apenas um professor dando aula em vários períodos 
sequencialmente e assim deixando os períodos sem aulas pela falta de professor para ministra a mesma disciplina 
prejudicando o aluno no período sequente pois a disciplina so e oferecida anualmente.

Disponibilizar monitores para tirar dúvidas

Falta mais aulas praticas e laboratoriais. Entendo que o curso é licenciatura e o foco é no ensino mas a prática leva a um 
melhor conhecimento e por consequencia nos torna mais aptos à ensinar

.

Nao

.

n

- Cadeiras de férias não deveriam ser obrigatórias. Essa cadeira de Bioquímica agora foi a gota d'água, você ser obrigado a 
fazer cadeira de férias com aulas aos sábados para concluir disciplina que é pré-requisito para outra logo no período 
seguinte. Acaba se tornando obrigatório que você faça naquele momento ofertado, ou atrasa o curso um ano;
- Não sei se os professores estão confortáveis com isso, mas para os alunos é MUITO RUIM essa baixa variedade de 
docentes. Até porque há disciplinas em que o professor não é especialista e acaba administrando a mesma - quem perde 
são os alunos.

Sem comentários

Interagir mais com os alunos do curso, atender aos pedidos dos alunos, reavaliar alguns professores do curso quanto a 
falta de didática e muitos outros aspectos.

Sem sugestões.

Deveria ter mais aulas práticas.

kjjjj

Nada mais.

....

Utilizar-se de todos os recursos disponíveis afim de estreitar a relação teria e prática em busca de um melhor 
aproveitamento e rendimento dos envolvidos no processo ensino/aprendizagem

ok

Sem

Primeiro que eu nem sei quem é coordenador,1 coisa séria sempre informar quando muda.

Um pouco mais de aulas praticas...
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Quadro de professor maior.

Bom

Maus organização

É importante integrar os alunos.

N

Melhorar a grade

Mais aulas práticas.

nenhuma reclamação

sem sugestões

Total de respostas: 131 Deveriam responder: 153 Não respondidos: 22

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

Respostas

muito boa

ótimo trabalho

A diretoria da desu sempre foi muito eficiente e solícita, penso que poderia dar um suporte melhor aos alunos do superior 
no noturno colocando uma copiadora por exemplo.

GOSTARIA QUE FOSSE ABERTO AOS ALUNOS UMA POSSÍVEL LISTA DE SOLICITAÇÕES DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA

Nenhum

****

Bom.

Sem comentários

SEM COMENTÁRIOS

No momento nada .

nada à acresentar

Trabalhar com os funcionários atendimento melhor e disposição para ajudar os alunos

Nada a declarar

Bom

Gostaria que o novo diretor continue deixando os alunos à conhecimento de todos os processos que ocorre no Ifma (todos).

.

nada a declarar sobre a nova gestão

bom

nenhum

Sem comentário

Regular

.

Sem comentários.

...

Nada a declarar

Bom
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nope

...

nenhum

.

nenhuma sugestão

Comunicação insatisfatória dentro da própria instituição.

Lutem pela recolocação da venda de passe para estudante dentro IFMA. Todas as universidades tem um guichê, esse é um 
serviço básico, por favor!

.

melhorar o atendimento ao aluno, ainda existem muitas negligencias quanto ao esforçp para resolver certos assuntos

melhorar atendimento

Ótimo trabalho, sempre nos deixando informados sobre o que acontece no campo universitário.

melhore

Reformular a resolução do estágio supervisionado das licenciaturas

Mais informações para esclarecimento do aluno.

Sem

Eu gosto do atendimento de todos os funcionários da DESU.

Maior atenção ao curso, no que diz respeito a infraestrutura  de aula, salas, equipamentos, laboratórios, bibliotecas, novos 
docentes.

sem comentários

sem

Nenhuma

Nenhuma

Sem comentário.

Sem sugestões

Bom

.

nada

nenhum

BOM

-

Cobre mais dos professores.

colocar a opção:  não utilizei o serviço

ok

Nenhum

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mais professores

Melhorem

Até o momento não tenho do que reclamar.

03/05/2018 16:18 Página: 71 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

disponibilizar mais cadeiras de ferias

NENHUMA

Nenhuma

.

Nada a declarar

nenhum

Melhor acompanhamento para o curso de licenciatura

Tá tentando fazer o melhor

nenhum

Mais proximidade

O atendimento na DESU precisa melhorar

.

nenhum

Nenhum.

A DESU, em sua função, deve promover o bem-estar e interesse dos alunos da graduação. Como buscar a melhoria do 
ensino em buscar de mais materiais e à alocação dos alunos para o prédio novo.

.

Não tenho sugestões

Mais organização e comunicação com alunos

a coordenação possui boa comunicação que mesmo assim pode melhorar.

Nenhuma sugestão.

Nenhum

A infraestrutura do campus poderia ser melhorada, as salas de aula os acervos de livros disponíveis.

Melhorias na estrutura das salas

disponibilidade

muitos alunos sofrem discriminação seja por raça, gênero, opção sexual e principalmente por serem pobres. Acho a 
concientização dos mal-feitores é importante, mas principalmete ajudar às vítimas a se defenderem e aprenderem a 
superar os traumas, pois os colegas são solidários, mas nem sempre capacitados para remediar sequelas psicológicas e 
acabam sofrendo também.

Nao tenho

Nada a declarar

Nada

...

salas de aula inadequadas, piso barulhento e instável, laboratórios insuficientes, falta de apresentação de recursos do 
curso aos alunos (como por exemplo semana do calouro, possibilitando ao aluno conhecer as possíveis áreas que poderá 
seguir na profissão e laboratórios que poderá estagiar, professores e suas áreas de atuação) professores insuficientes, 
muitas disciplinas para um único professor o que acarreta a um aproveitamento insatisfatório, a falta de PIBID no curso de 
Biologia (que possibilitaria o aluno de licenciatura ter valiosas experiencias em sala de aula) acredito que todos esses 
quesitos devem ser avaliados e melhorados.

nada a declarar

Ter um melhor atendimento

Nda
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Sem sugestões.

Falta organização da coordenação,até mesmo com o calendário.Inadmissível horários das cadeiras regulares e da cadeira 
de férias conflituarem, sendo que não estamos de férias.

entendo que deveria ser  mais presente

melhorar

-

Da a entender que Luis Fernando e Tátia fazem questão de reprovar os alunos

Aumentar o quado de professores para que não haja apenas um professor dando aula em vários períodos 
sequencialmente e assim deixando os períodos sem aulas pela falta de professor para ministra a mesma disciplina 
prejudicando o aluno no período sequente pois a disciplina so e oferecida anualmente.

Facilitar acesso a pesquisa

Nada a comentar sobre

.

Nao

.

n

Muito bom não precisar apresentar-se para trancar a matrícula e fazer tudo via e-mail. Facilita bastante!

Sem comentários

Ter mais controle sobre documentos de aproveitamento dos alunos.

Sem sugestões.  Sou grata pelo apoio e atenção com que sempre me atendem.

Sem comentários.

jjjkk

Nada mais.

....

Reuniões periódicas com toda comunidade acadêmica visando melhorias

responder aos e-mails

Sem

Que a diretoria seja apresentada aos estudantes.

Melhorar a biblioteca.

Não tenho o que reclamar até hoje.

Bom

Mais disponibilidade

Divulgue os resultados destas pesquisas.

N

Mais informações

Terminem o prédio do ensino superior.

nenhuma reclamação

sem sugestões

Total de respostas: 131 Deveriam responder: 153 Não respondidos: 22

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

nada a declara

otimo

Penso que as salas tiveram uma melhora considerável, em especial as salas 14 a e b e o laboratório também, mas a 
biblioteca é sofrível e o estacionamento lá de baixo uma vergonha.

GOSTARIA QUE FOSSE ABERTO AOS ALUNOS UMA POSSÍVEL LISTA DE SOLICITAÇÕES DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA

Nenhum

Melhorar a biblioteca e as salas de aula.
Ficamos de uma sala pra outra, sem referência.

Questionário passado fiz minhas observações (arvores, biblioteca e palestras informativas).

Sem comentários

SEM COMENTÁRIOS

Melhoria no acervo da biblioteca de temas transversais

nada à acresentar

Disponibilizar almoço e jantar para que precisa.

Nada a declarar

Bom

Nada a comentar.

.

maior acessibilidade, biblioteca com livros atualizados principalmente da área de biologia, solução em relação ao teto do 
acervo que apresenta fissuras e em período de chuva molham todos os materiais, falta de computadores de uso livre para 
alunos

bom

nenhum

Sem comentário

Regular

.

Sem comentários.

muito insatisfatório a locação atual dos cursos superiores e a priorização do médio técnico

Nada a declarar

Bom

nope

...

nenhum

.

contratar mais professores para o curso de Licenciatura em Biologia

Melhorar  em todos os sentidos

Lutem pela recolocação da venda de passe para estudante dentro IFMA. Todas as universidades tem um guichê, esse é um 
serviço básico, por favor!

.
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paguem os alunos que fiscalizaram a prova do ifma, contratem mais professores de biologia, separe a biblioteca do 
superior, pois é muito barrulhenta junto com o medio

.

Deveriam se dispor mais de segurança interne/externa na instituição.

melhore

Poucos bebedouros

Ajustar a biblioteca

Sem

O IFMA é um instituto que incentiva e apoia bastante os alunos, só deveria investir mais nas licenciaturas

Maior atenção ao curso, no que diz respeito a infraestrutura  de aula, salas, equipamentos, laboratórios, bibliotecas, novos 
docentes.

sem comentários

sem

Nenhuma

Nenhuma

O estacionamento agora ficou melhor controlado e isso contribui bastante para a segurança dos alunos, professores e os 
demais funcionários.

Sem sugestões

Bom

.

nada

nenhum

BOM

Reformar o banheiro que fica próximo ao restaurante

As salas de aula fedem muito. De vez enquanto, nos finais de semana,  poderiam abrir as janelas das salas. Talvez 
melhorasse o ambiente.

biblioteca muita barulhenta. ninguém consegue se concentrar.

ok

Cumpram com o que prometeram em relação ao prédio novo e à possibilidade de alunos de iniciação científica ter dois 
auxílios alimentação

xxxxxxxxxxxxxxxx

Mais professores

asasasassaas

Com relação a estrutura dos banheiros, que deixa a desejar. E a biblioteca, creio que poderia ser maior.

sejam  usadas as salas do novo predio

NENHUMA

Nenhuma

.

Nada a declarar

nenhum
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Mais assistência para o curso

A estrutura pra o meu Curso  muito despreparado

nenhum

Mais proximidade

O Campus está muito lotado de alunos e sem espaço

.

melhoria nas instalações fisicas

Nenhum.

Sugiro que o Instituto se volte para o Ensino Superior, umas vez que o ensino, pesquisa e extensão, pilares de uma 
universidade, não estão sendo realizados dentro da instituição por vários motivos.

.

É necessário a separação do médio/técnico do superior.
Conscientização dos usuários da biblioteca, pois a mesma é um local insuportável para se estudar.

Mais laboratórios e recursos para o curso de biologia

derrubem e façam de novo, há muita falha de comunicação, infraestrutura e principalmente na gestão que ainda falta muito 
para direcionada ao ensino de qualidade e com a formação de profissionais excelentes.

Nenhuma sugestão.

Nenhum

A higiene dos banheiros , papel higiênico quase não existe..

Melhorias na estrutura das salas

Voltar o curso de licenciatura para formação de um licenciado .

a segurança deve continuar na saída do turno noturno dentro e fora do ifma e até no estacionamento da quadra.

Nao tenho

Nada a declarar

Nada

...

salas de aula inadequadas, piso barulhento e instável, laboratórios insuficientes, falta de apresentação de recursos do 
curso aos alunos (como por exemplo semana do calouro, possibilitando ao aluno conhecer as possíveis áreas que poderá 
seguir na profissão e laboratórios que poderá estagiar, professores e suas áreas de atuação) professores insuficientes, 
muitas disciplinas para um único professor o que acarreta a um aproveitamento insatisfatório, a falta de PIBID no curso de 
Biologia (que possibilitaria o aluno de licenciatura ter valiosas experiencias em sala de aula) acredito que todos esses 
quesitos devem ser avaliados e melhorados.

nada a declarar

Aumentar a segurança do istituto

Nda

Sem sugestões.

Biblioteca com livros ultrapassados,estrutura mediana.Desorganização das coordenações do curso superior e do curso da 
Biologia,principalmente

melhorar mais a biblioteca

melhorar

-

Sem
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Aumentar o quado de professores para que não haja apenas um professor dando aula em vários períodos 
sequencialmente e assim deixando os períodos sem aulas pela falta de professor para ministra a mesma disciplina 
prejudicando o aluno no período sequente pois a disciplina so e oferecida anualmente.

Retorno dos computadores na biblioteca

MELHOREM ESSA INTERNET PELO AMOR DE DEUS. E CONSERTEM OS PCS DA BIBLIOTECA. Infelizmente ainda vivemos 
uma realidade onde nem todos tem acesso em casa

.

Não

.

n

- Por favor, a biblioteca necessita de uma reforma URGENTE;
- O prédio do ensino superior precisa estar em pleno funcionamento, pra ontem. Já passou da hora. E ele PRECISA ter uma 
boa sala de estudos, já que a biblioteca não comporta todos os interessados.

Sem comentários

Dividir alunos de ensino médio/técnico com os de ensino superior.

Sem sugestões.

Colocar mais laboratórios para aulas práticas e aumentar a quantidade de livros atualizados na biblioteca.

jjkkk

Nada mais.

....

Ações diversas em busca de avanços para o campus,mas pra início cobrar a quem de direito a conclusão e ou entrega do 
prédio do ensino superior

ok

Sem

Que terminem logo as obras do prédio  do superior.

Estamos melhorando juntos.

Infraestrutura satisfatória

Bom

Mais planejamento e comunicação

É necessário melhorar a infraestrutura do curso de licenciatura em biologia.

N

Mais segurança

Mais segurança e melhor infraestrutura no campus.

nenhuma reclamação

sem sugestões

Total de respostas: 131 Deveriam responder: 153 Não respondidos: 22
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Aplicação: Avaliação Desu - Monte Castelo - 2016/2

Agrupado por: Curso LF - Licenciatura em Física

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

Total de respostas: 74
Deveriam responder: 95
Não respondidos: 21
Média: 4,24

38 Excelente
18 Muito Bom
16 Bom
2 Regular

51,35 %

24,32 % 21,62 %

2,7 %

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

Total de respostas: 74
Deveriam responder: 95
Não respondidos: 21
Média: 4,01

32 Excelente
17 Muito Bom
20 Bom
4 Regular
1 Insatisfatório

43,24 %

22,97 %

27,03 %

5,41 %
1,35 %

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

Total de respostas: 74
Deveriam responder: 95
Não respondidos: 21
Média: 3,47

15 Excelente
17 Muito Bom
33 Bom
6 Regular
3 Insatisfatório 20,27 %

22,97 %

44,59 %

8,11 %

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

Total de respostas: 74
Deveriam responder: 95
Não respondidos: 21
Média: 3,39

12 Excelente
21 Muito Bom
28 Bom
10 Regular
3 Insatisfatório

16,22 %

28,38 %

37,84 %
13,51 %

4,05 %

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

Total de respostas: 74
Deveriam responder: 95
Não respondidos: 21
Média: 2,78

9 Excelente
10 Muito Bom
24 Bom
18 Regular
13 Insatisfatório

12,16 %

13,51 %

32,43 %

24,32 %

17,57 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 74
Deveriam responder: 95
Não respondidos: 21
Média: 3,07

8 Excelente
13 Muito Bom
32 Bom
18 Regular
3 Insatisfatório

10,81 %

17,57 %

43,24 %

24,32 %

4,05 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 74
Deveriam responder: 95
Não respondidos: 21
Média: 3,05

11 Excelente
11 Muito Bom
30 Bom
15 Regular
7 Insatisfatório

14,86 %

14,86 %

40,54 %

20,27 %

9,46 %

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

Total de respostas: 74
Deveriam responder: 95
Não respondidos: 21
Média: 2,69

7 Excelente
8 Muito Bom
29 Bom
15 Regular
15 Insatisfatório

9,46 %

10,81 %
39,19 %

20,27 %

20,27 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

sem comentarios

.

Nenhuma

bom

Deveria ser noturno

melhoria dos professores

Nenhuma

se possível colar disciplinas da graduação no período matutino para o curso de física

Excelente

.

sem comentários

muito bom

Acompanhar os alunos.

Ótima

03/05/2018 16:18 Página: 80 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

;

.

Nenhuma

Nenhuma

Aumentar o numero de disciplinas ofericidas

Nenhuma

nehuma

Substituição do quadro branco do Laboratório I por um quadro de vidro.

nem uma

O trabalho está sendo desenvolvido com eficiência.

Que ocorra uma maior rotatividade de professores em certas disciplinas.

Teve desempenho esperado.

n

Sem sugestões

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

Não

sem sugestões

nenhuma

.

Muito bom

Nenhum comentário.

nada

Sem comentários

Nenhum

Expandir ideias relacionadas a eventos e atividades que possam estimular os alunos a continuarem no curso. Exemplo: 
Semana de física.

EXELENTE

excelente profissional na atual gestao.

Bom

.

Sem sugestões

ver se as turmas tem deficientes e se as salas são acessíveis a eles antes que comece as aulas

.

n

se fazer mais presente

muito bom

NENHUM

.

Nenhuma
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muito boa a coordenação

melhor pessoa \o/

muito bons

O instituto tem ótimos profissionais, parabéns.

www

Nenhum

nn

Nenhuma!

NADA

Bom

N

disponibilizar orientadores aos alunos desde o inicio do curso, para que os mesmos possam ter um rumo quanto a 
monografia e uma visão da pós-graduação.

continue com o trabalho

.

?????

Nada a declarar

nenhuma

Sem sugestoes

Sem sugestão

Oferecer cadeiras em horários alinhados previamente com os alunos, sobretudo com os trabalham.

nenhuma

Nenhum.

Total de respostas: 74 Deveriam responder: 95 Não respondidos: 21

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

sem comentarios

.

Nenhuma

bom

Incentivar mas os alunos

a melhorar

Nenhuma

que solicite disciplinas no turno da manha

Bom

.

sem comentários

muito bom

Muito bom, continuar
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Ótimo

;

.

Nenhuma

Nenhuma

Aula de nivelamento

Nenhuma

mais computadores

Aquisição de telescópios e local para observação noturna. Inclusão de disciplina optativa de astronomia.

nem uma

Curso maravilhoso.

...

Gostei.

n

Sem sugestões

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

Não

aceleração na reforma

melhorar o espaço  dos laboratórios, sala de estudos reservada por horário

.

Ótimo

Melhorar a ementa e a carga horária.

nada

Sem comentários

Nenhum

O curso precisa de disciplinas de física mais básicas para que o aluno chegue à diciplinas mais complexas muito mais 
bem preparado.

REGULAR

uma reavaliação da grade curricular.

Bom

.

Sem sugestões

ver se as turmas tem deficientes e se as salas são acessíveis a eles antes que comece as aulas

.

n

s/c

atende bem aos alunos

NENHUM

.
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Nenhuma

bom

nada a comentar.

deveria ser mais completo

O instituto tem ótimos profissionais, parabéns.

iiiii

Nenhum

nn

Nenhuma!

NADA

Bom

N

melhores salas com mais equipamentos

falta investimento

.

?????

Nada a declarar

nenhuma

Sem sugestoes

Sem sugestão

A grade curricular está muito boa.

nenhuma

Nenhum

Total de respostas: 74 Deveriam responder: 95 Não respondidos: 21

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

Respostas

sem comentarios

.

Nenhuma

bom

Deveria ser noturno

a melhorar

Nenhuma

Sem comentários

Bom

.

sem comentários

bom

Melhor acompanhamento dos professore e alunos.
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Bom

;

.

Nenhuma

Nenhuma

Melhorar o ambiente da biblioteca tem muito gente conversando aluno do 2 grau

Transferir os alunos do Ensino Superior para o prédio novo

nenhuma

Divulgação de procedimentos para solicitação e uso dos espaços de desportos para os cursos de níveis superiores.

nem uma

As aulas deveriam ser ministradas no novo prédio, pois o barulho dos alunos do ensino médio incomodam e atrapalham o 
aprendizado. Seria ótimo, também, se tivessem mais bebedouros disponíveis e funcionando.

...

Seria bom se funcionasse dia de sexta também.

n

Sem sugestões

A SALAS QUE DISPONIBILIZARAM POSSUI RUÍDOS HORRÍVEIS, POR EXEMPLO O AR CONDICIONADO PARECENDO UMA 
LANCHA,SENDO ASSIM IMPOSSIBILITADOS DE TER UMA ATENÇÃO TOTAL NA MINISTRAÇÃO DAS AULAS.

Não

sem sugestões

nenhuma

.

Excelente

Nenhum comentário.

nada

Sem comentários

Nenhum

Desenvolver atividades esportivas que possam gerar algum tipo de descontração para os alunos do nosso instituto. Pois 
uma atividade esportiva gera lazer, bem à saúde e porque não um melhor rendimento acadêmico.

REGULAR

melhor atendimento ao corpo discente.

Bom

.

Sem sugestões

ver se as turmas tem deficientes e se as salas são acessíveis a eles antes que comece as aulas

.

n

s/c

muita burocracia, e mudanças que afetaram o desempenho dos alunos

03/05/2018 16:18 Página: 85 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

NENHUM

.

Nenhuma

dá para o gasto

nada a comentar.

satisfatorios, o ensino superior deveria ser tratado diferente do ensino medio/ técnico podendo ir de bermuda

O instituto tem ótimos profissionais, parabéns.

hhhhhiiii

Nenhum

nn

Nenhuma!

NADA

Bom

N

invistam mais no ensino superior

maior compromisso para com o ensino superior

.

?????

Parabenizo a nossa Diretoria!

nenhuma

Sem sugestoes

Sem sugestão

Acredito que dentro das possibilidades oferecidas, fazem o possível para atender os alunos.

nenhuma

Nenhum

Total de respostas: 74 Deveriam responder: 95 Não respondidos: 21

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

Respostas

sem comentarios

.

Nenhuma

bom

Os curso de licenciatura deveria ser noturno tambem

a melhorar

Nenhuma

Muito bom

Bom

.

sem comentários
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melhorar a zuada da biblioteca

Melhorar os laboratórios e departamentos.

Organização

;

.

Nenhuma

Nenhuma

Separar o prédio por departamentos cursos

diminuir o barulho entre as salas

nenhuma

Maior controle dos alunos de nível médio, que fazem bagunça nos corredores próximos às salas de aulas dos níveis 
superiores.

nem uma

Uma excelente instituição.

...

Não tenho sugestões.

n

Sem sugestões

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

Não

Atenção aos direitos e deveres dos alunos dos ensino superior e do ensino médio/técnico. Um não pode ser privilegiado ao 
outro por haver um numero maior de alunos "matriculados".

separar aulas do ensino medio do superior

.

Ótimo

Nenhum comentário.

nada

Sem comentários

Nenhum

Dar mais atenção para o aspecto de infraestrutura do instituto, pois este necessita de reformas para o bem estar dos 
funcionários e estudantes do mesmo.

REGULAR

melhoria na infra-estrutura do anexo.

Bom

.

Sem sugestões

ver se as turmas tem deficientes e se as salas são acessíveis a eles antes que comece as aulas

.

n
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s/c

Aumentar o estacionamento para moto (coberto)

NENHUM

.

Nenhuma

os alunos do médio precisam ter mais respeito pela biblioteca

nada a comentar.

bom

O instituto tem ótimos profissionais, parabéns.

separar o ensino médio do superior

Nenhum

nn

Nenhuma!

NADA

Bom

N

construam mais rampas para os portadores de deficiência.

melhore a acessibilidade

.

??????

Aumentar o acervo de livros da biblioteca

nenhuma

Sem sugestoes

Sem sugestão

Instituição muito boa, bons professores, mas a estrutura física carece de melhorias, assim como o acervo da biblioteca.

nenhuma

Nenhum

Total de respostas: 74 Deveriam responder: 95 Não respondidos: 21
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Aplicação: Avaliação Desu - Monte Castelo - 2016/2

Agrupado por: Curso LQ - Licenciatura em Química

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

Total de respostas: 104
Deveriam responder: 124
Não respondidos: 20
Média: 3,45

22 Excelente
28 Muito Bom
34 Bom
15 Regular
5 Insatisfatório 21,15 %

26,92 %

32,69 %
14,42 %

4,81 %

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

Total de respostas: 104
Deveriam responder: 124
Não respondidos: 20
Média: 3,23

19 Excelente
21 Muito Bom
39 Bom
15 Regular
10 Insatisfatório 18,27 %

20,19 %

37,5 %

14,42 %

9,62 %

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

Total de respostas: 104
Deveriam responder: 124
Não respondidos: 20
Média: 3,03

13 Excelente
22 Muito Bom
37 Bom
19 Regular
13 Insatisfatório

12,5 %

21,15 %

35,58 %

18,27 %

12,5 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 104
Deveriam responder: 124
Não respondidos: 20
Média: 3,17

15 Excelente
22 Muito Bom
42 Bom
16 Regular
9 Insatisfatório

14,42 %

21,15 %

40,38 %

15,38 %

8,65 %

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

Total de respostas: 104
Deveriam responder: 124
Não respondidos: 20
Média: 3,23

20 Excelente
15 Muito Bom
45 Bom
17 Regular
7 Insatisfatório 19,23 %

14,42 %

43,27 %

16,35 %

6,73 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 104
Deveriam responder: 124
Não respondidos: 20
Média: 3,19

20 Excelente
19 Muito Bom
35 Bom
21 Regular
9 Insatisfatório 19,23 %

18,27 %

33,65 %

20,19 %

8,65 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 104
Deveriam responder: 124
Não respondidos: 20
Média: 2,96

12 Excelente
18 Muito Bom
40 Bom
22 Regular
12 Insatisfatório

11,54 %

17,31 %

38,46 %

21,15 %

11,54 %

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

Total de respostas: 104
Deveriam responder: 124
Não respondidos: 20
Média: 2,74

15 Excelente
9 Muito Bom
32 Bom
30 Regular
18 Insatisfatório

14,42 %

8,65 %

30,77 %

28,85 %

17,31 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

nao

Ser mais sensível as dificuldade do discente. Tem todas as ferramentas para melhorar.

Nao tenho.

Melhorar a qualidade das aulas em relaçao ao recursos como a lousa interativa que nunca utilizamos.

Colocar as cadeiras em apenas um turno.

Nenhuma

Não tem

A coordenação do curso é sempre muito atenciosa.

No momento nenhuma.

.

.

.

Nada a declarar

-
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MAIS ATENÇÃO AOS ALUNOS

Nada a acrescentar

otimo

nnn

nenhuma

ruimm

Nada a declarar

.

Nada a falar

Nenhuma sugestão  ou comentário

0

Vv

Apoiar mais os estudantes em áreas de pesquisas.

.

sem

Nenhuma

sair do departamento, tem palestra do curso,depoimentos da trajeToria, mostrar como é o futuro de um químico. Divulgar 
eventos, editais

Sem.

nada a declarar.

maior atençao

Nao

Os alunos do curso precisam muito de uma sala de estudos, é muito importante a ajuda do coordenador na aquisição 
desse ambiente. A biblioteca do campus é o pior lugar pra alguém estudar. Todos os outros cursos tem um ambiente de 
estudo separado.

Regular.

k

Sem sugestões

Boa

Nenhuma

Ser mais unida aos acadêmicos, e trabalhar com eles para o melhoramento do curso.

.

nada

Mais materiais no lab de ensino

nenhum

Sem sugestões

Vamos melhorar mais 

Disponibilizar sala de estudo aos alunos

A coordenação foi muito boa durante as gestões que acompanhei.
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nenhuma sugestão

que tenha perseverança e força que a caminhada é grande.

Nada a comentar

UMA MELHORIA NA BIBLIOTECA E A ABERTURA DA BIBLIOTECA DO ENSINO SUPERIOR SERIA MUITA BEM VINDA.

Nada comentar

Nenhuma

Nada à comentar

.

Coordenação satisfatória

Sem sugestões

BOM

criação do bacharelado em Química

Não tenho interesse em fazer

boa

Cadê as xeros

Nada a comentar

continuar o serviço prestado.

O novo coordenador entrou agora então não sei como será a realização de suas atividades, espero que possa acompanhar 
o desenvolvimento do curso e desenvolva algo interessante para que sua coordenação deixe algo marcante, como 
desenvolvimento de alguma atividade diferenciada durante o ano, e que possa ser prestativo e busque os interesses dos 
alunos quando a necessidade for por uma boa causa.

Nwnhna

....

Bom

...

X

Tem correspondido

Nada a declarar

...

É necessário que haja uma maior interação coordenador - aluno, para que tenhamos êxito em todos os aspectos. ;)

Que seja pelo menos parecida com uma biblioteca.

todo apoio é bem vindo

Sempre é bom melhorar.

Mais atenção em relação aos alunos

Boa coordenação

nenhuma.

a coordenação está de parabens.

Nada a comentar

Bom
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SEM

A

Não. Tenho

a menina que atual da desu é ignorante

Bom

nenhuma

a

nada

Fazer mais presente

nenhuma

Nem uma 

O coordenador é bem atuante e repassa as informações pertinentes para os alunos.

sem sugestoes

Nada

na

Parar de fazer greve

não

Sem sugestões.

Total de respostas: 104 Deveriam responder: 124 Não respondidos: 20

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

nao

Precisa ser revisto as disciplina para redução da carga horaria pois ao meu ver parece muito com a quantidade solicitada 
para obter tanto o bacharel como a licenciatura.

NAO TENHO.

Aprimorar as praticas educativas com mais eventos sobre educaçao no campus.

Ter uma sala só para os alunos do curso e período em questão.

Nenhuma

Não tem

O curso é muito bom pois além das aulas em sala, há aulas práticas em laboratório o que facilita ainda mais o aprendizado.

No momento nenhum

.

Os laboratórios de química precisam de mais atenção

.

Nada a declarar

-

MUITO BOM

Muito bom, continuem o trabalho

otimo
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ss

nenhuma

ruim

Nada a declarar

.

Nada a falar

O curso de licenciatura em Química é bem organizado, professores excelentes.

0

B

Torná-lo também um curso bacharelado.

.

sem

Nenhuma

Até agora vi pouco de química

Sem.

nada a declarar.

maior preocupaçao na organizaçao dos horarios

Nao

O curso poderia ter uma disciplina de pré cálculo.

Melhorar o laboratório.

k

Sem sugestões

Boa

Nenhuma

Melhorar.

.

nada

Está muito bom

nenhum

Sem sugestões

Vamos melhorar mais

Disponibilizar sala de estudo aos alunos

Tive alguns problemas por falta de sala, só tive um problema com relação a não oferta de disciplina, os professores são 
competentes, o problema de sala foi resolvido com a inauguração do prédio novo e apesar das dificuldades enfrentadas 
posso dizer que o curso é muito bom.

disponibilidade de livros principalmente ao ensino de quimica

Que melhore o planejamento de horários das disciplinas para não ocorrer confrontos de horários depois, e disponibilize 
melhor as disciplinas para os alunos que estão perto de terminar.

Nada a comentar
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BIBLIOTECA

Nada comentar

Nenhuma

Nada à comentar

.

Estou satisfeito com o curso

Sem sugestões

BOM

.

Não tenho interesse em fazer

boa

Cria uma sala de aula

Nada a comentar

continuar o serviço prestado.

Nada a declarar, não vejo mudança gradual.

Nwnhuma

...

Bom

...

X

Disponibilizar mais estágios

Nada a declarar

...

É necessário que tenhamos um local nosso, assim como alguns cursos têm. Tendo em vista que em certos momentos, a 
biblioteca não comporta a quantidade de alunos e torna-se incoveniente optar ppr outras dependências. ;)

Muito difícil.

ter mais apoio ao curso de licenciatura de química

Sempre é bom melhorar.

Menos cadeiras a noite

Bom curso

nenhuma.

é um curso completo. mas cabe em muitas vezes para algumas disciplina fazer um trabalho de campo, isso é muito 
importante para o desempenho dos alunos.

Nada a comentar

Bom

SEM

B

Não. Tenho

nenhuma
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Bom

nenhuma

b

nada

Maior flexibilidade  de horário

nenhuma

Nem uma

O curso a cada dia apresenta melhorias a fim de preparar os futuros docentes.

sem sugestoes

Nada

na

Inserir professores com mais dicção e mais capacidade para dar aulas, gerar conhecimento para os alunos, 
principalmente nas disciplinas específicas, como química geral, experimental etc.

não

Sem sugestões.

Total de respostas: 104 Deveriam responder: 124 Não respondidos: 20

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

Respostas

nao

Ser mais mediador dos conflitos e problemas dos discentes. Tem todas as ferramentas para melhorar.

NAO TENHO.

O arendimento na secretaria é bom. Porem as vezes deixa a desejar.

Ter uma sala para impressão.

Nenhuma

Não tem

É sempre muito prestativa.

Gostaria de uma posição melhor sobre a biblioteca, pois não é um local adequado para estudos. É muita bagunça , é o 
subsolo que é um local mais silencioso, o ar condicionado não funciona.

.

.

.

Nada a declarar

-

MUITO BOM

Nada a acrescentar

otimo

ssss

nenhum

ruim
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Nada a declara

.

Nada a falar

Precisam ter mais contato com os alunos, percebe-se uma diferença grande em comparação a coordenação anterior. Não 
sei ao certo o que é, mas havia mais contado dos alunos com a Desu na coordenação passada.

0

V

Melhorar o atendimento aos alunos.

.

sem

Nenhuma

imprimir e xerox

Sem.

Mais livros voltados para o ensino superior, antigos e atualizados para melhor pesquisa bibliográfica.

maior atençao

Nao

..

Regular.

k

Sem sugestões

Boa

Nenhuma

Melhorar a administração do campus, principalmente as ações que favoreçam os alunos do curso superior.

.

nada

Nada a declarar

nenhum

Sem sugestões

Vamos melhorar mais

Continuar no bom auxílio aos alunos.

A desu sempre prestou um serviço muito bom desde que estou no ifma

nenhuma sugestão

Sugestão: que antes de lançar o edital de monitoria disponibilize logo os horários das disciplinas, para que o candidato 
possa  organizar o seus horários.

Nada a comentar

BIBLIOTECA

Nada comentar

Nenhuma

Nada à comentar
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.

Boa direção do ensino superior

Sem sugestões

BOM

.

Não tenho interesse em fazer

boa

Melhora sua gestão tá uma muito ruim

Nada a comentar

continuar o serviço prestado.

Nada a declarar.

Nenhuma

.....

Bom

...

X

Nada a comentar

Nada a declarar

.....

É necessário que haja uma maior disponibilidade e interação entre os coordenadores e os alunos. ;)

Mais suporte

falta compreensão deliberada por parte dos integrantes

Sempre é bom melhorar.

Nada a declarar

bom

nenhuma.

mais atenção aos alunos e melhorar e agilizar quanto ao processo de documentação, como aproveitamento de disciplinas, 
etc.

Nada a comentar

Bom

SEM

C

Não. Tenho

nenhuma

Bom

nenhuma

c

nada

Atendimento todos os dias pela manhã
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nenhuma

Nem uma

A diretoria atua de forma a buscar melhorias e atender as necessidades dos alunos dos cursos superiores.

sem sugestoes

Nada

na

Inserir professores com mais dicção e mais capacidade para dar aulas, gerar conhecimento para os alunos, 
principalmente nas disciplinas específicas, como química geral, experimental etc.

não

Sem sugestões.

Total de respostas: 104 Deveriam responder: 124 Não respondidos: 20

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

Respostas

nao

Melhorar na Infraestrutura e e humanização da instituição, tem tudo para melhorar.

Não tenho.

Melhorar a degurança no estacionamento.

Inaugurar por completo o prédio novo, abrindo o restaurante, a biblioteca, e as salas restantes.

Nenhuma

Não tem

O ifma é uma instituição muito boa está de parabéns.

Nenhum até o momento

.

Os laboratórios de química precisam de mais atenção

.

Nada a declarar

-

TER UMA XEROX PARA OS ALUNOS DENTRO DO IFMA

Nada a acrescentar

otimo

ss

nenhum

ruim

Nada a declara

.

Nada a falar

Faz-se necessário no campus xerox, local para colocar crédito na carteira de estudante e otimizar a identificação biométrica 
dos alunos.

0
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V

Para se ter uma boa qualidade de aprendizado, é necessário que a instituição também tenha uma boa estrutura.

.

sem

Nenhuma

Um local com silêncio na biblioteca e ar condicionado funcionando

Sem.

nada a declarar.

verificaçao dos horarios do curso

Nao

Permanecer com a promessa de campanha do diretor: "Prédio novo é prioridade dos alunos do superior".

Instalar uma xerox no campus com um preço barato.

k

Sem sugestões

Boa

Nenhuma

A nova gestão do campus, tem se mostrado cada dia mais incompetente. No nosso instituto falta uma biblioteca, já que o 
que temos é uma "CONVERSOTECA", mesmo sendo inadmissível, o campus não possui nenhuma xérox, nem impressora, 
que favoreça o alunado, além de não ter nenhuma papelaria ao seu derredor, o que dificulta a entrega de trabalhos, 
impressões de apostilas de alunos que não tem impressora em casa. Ainda estendo essa reclamação ao prédio do 
Ensino Superior, que na verdade, tem sido o prédio do Ensino médio já que os alunos dessa modalidade de educação, tem 
mais aulas lá que os próprios alunos dos cursos superiores.

Tudo blablabla... nunca observam essas sugestões, nunca tive um feedback desses questionários. A biblioteca continua 
um espaço de ócio e zuada, nunca ninguém toma providência, não parece que existe ensino superior nessa "escola", pois 
o ensino médio é priorizado, e as bagunças deles, todos fazem vista grossa, o que perde em qualidade da instituição.

nada

Melhoramento no sistema de refeição e na biblioteca

nenhum

Sem sugestões

Vamos melhorar mais 

Há muito o que melhorar, que haja mais compromisso com o ensino superior.

Minha sugestão para o ifma é garantir mais espaços para o pessoal do ensino superior como uma biblioteca silenciosa 
(sem o barulho feito pelo povo dos cursos técnicos) e um restaurante.

melhorias no acervo da biblioteca tendo mais livros disponíveis e exemplares.

Que melhore a infra-estrutura do Ifma, porque ele esta bonito por fora e sucateado por dentro.

Nada a comentar

BIBLIOTECA

Nada comentar

Nenhuma

Nada à comentar

.
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Ótimo Campus

Sem sugestões

B0M

.

Não tenho interesse em fazer

boa

Realizá a entra do prédio novo oficialmente

Nada a comentar

continuar o serviço prestado.

Que possa estar criando um ponto onde os alunos possam tirar xerox e imprimir trabalhos.

Nenemann

....

Atender às necessidades de equipamentos e materiais nos laboratórios

...

X

Boa estrutura

Nada a declarar

......

Posto gratuito de xerox/impressão atendimento e uso exclusivo dos alunos. ;)

Xerox com um preço acessível.

observei que os dois policiais não são suficientes visto o aumento de violência nas instituições federais. é necessário 
colocar câmeras de monitoramento próximo a parada de ônibus

Sempre é bom melhorar.

Nada a declarar

bom

nenhuma.

O IFMA monte castelo está de parabéns, vem desenvolvendo um excelente papel, melhorando a cada dia em vários 
aspectos, como segurança e atenção, mas falta melhorar em termos de documentação e agilizar os serviços de reparos 
quando solicitados.

Nada a comentar

Bom

SEM

D

Não. Tenho

bom

Bom

nenhuma

d

nada
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Deveria  melhorar  mais infra estrutura

nenhuma

Melhor estrutura

O Ifma deveria melhorar os laboratórios, o acervo da biblioteca e a qualidade da comida servida.

sem sugestoes

nada

na

Inserir professores com mais dicção e mais capacidade para dar aulas, gerar conhecimento para os alunos, 
principalmente nas disciplinas específicas, como química geral, experimental etc.

não

Sem sugestões.

Total de respostas: 104 Deveriam responder: 124 Não respondidos: 20

03/05/2018 16:18 Página: 103 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

Aplicação: Avaliação Desu - Monte Castelo - 2016/2

Agrupado por: Curso SI - Bacharelado em Sistemas de Informação

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

Total de respostas: 224
Deveriam responder: 254
Não respondidos: 30
Média: 3,5

45 Excelente
53 Muito Bom
101 Bom
20 Regular
5 Insatisfatório 20,09 %

23,66 %

45,09 %

8,93 %

2,23 %

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

Total de respostas: 224
Deveriam responder: 254
Não respondidos: 30
Média: 3,39

40 Excelente
49 Muito Bom
98 Bom
30 Regular
6 Insatisfatório 17,94 %

21,97 %

43,95 %
13,45 %

2,69 %

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

Total de respostas: 224
Deveriam responder: 254
Não respondidos: 30
Média: 3,41

36 Excelente
45 Muito Bom
119 Bom
20 Regular
3 Insatisfatório

16,14 %

20,18 %

53,36 %

8,97 %

1,35 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 224
Deveriam responder: 254
Não respondidos: 30
Média: 3,39

34 Excelente
50 Muito Bom
113 Bom
20 Regular
6 Insatisfatório

15,25 %

22,42 %

50,67 %

8,97 %

2,69 %

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

Total de respostas: 224
Deveriam responder: 254
Não respondidos: 30
Média: 3,07

30 Excelente
34 Muito Bom
96 Bom
48 Regular
15 Insatisfatório

13,45 %

15,25 %

43,05 %

21,52 %

6,73 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 224
Deveriam responder: 254
Não respondidos: 30
Média: 3,04

28 Excelente
39 Muito Bom
90 Bom
47 Regular
19 Insatisfatório

12,56 %

17,49 %

40,36 %

21,08 %

8,52 %

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

03/05/2018 16:18 Página: 105 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

Total de respostas: 224
Deveriam responder: 254
Não respondidos: 30
Média: 2,87

23 Excelente
33 Muito Bom
83 Bom
59 Regular
25 Insatisfatório

10,31 %

14,8 %

37,22 %

26,46 %

11,21 %

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

Total de respostas: 224
Deveriam responder: 254
Não respondidos: 30
Média: 2,83

23 Excelente
31 Muito Bom
89 Bom
46 Regular
34 Insatisfatório

10,31 %

13,9 %

39,91 %

20,63 %

15,25 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

Nenhum

Não tenho reclamações.

bom

Muito boa

.

A coordenação esteve junto aos alunos de Sistemas de informação durante o decorrer do período letivo, auxiliando em 
soluções para alguns dos problemas ocorridos.

.

.

Obrigado pelo trabalho.

sugiro que promova eventos da area

e

nenhuma

a
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Sem comentários

-

Não me deparei com situações que houvessem a necessidade de solicitar a coordenação do curso, então não pude avaliá-
la nesse ponto.

\

Se fazer mais presente

//sem comentários

Nada a declarar.

.

-

.

.

Facilitar e aumentar acervos.

Bom

Está bom...

-

Se possível, mais disciplinas de férias

A

.

Nada a opinar.

não

Nada.

nda

Nenhuma sugestão

.

Esclarecem bem as duvidas

Nenhuma

sem sugestão

não

A disponibilidade de Recursos Extra-sala, como laboratórios e Salas de Aula não existe. A biblioteca também não possui 
estrutura para estudo, muito barulho e conversas em voz alta e os funcionários não chamam a atenção dos alunos, em sua 
maioria do ensino médio. As mesas são ocupadas para conversas e brincadeiras em local indevido.

Bom

Muito prestativos

nenhuma

s

fazer o acompanhamento  das turmas inicias para ajudar em algumas informações necessárias para quem esta 
começando.

.

nenhuma
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...

A coordenação vem fazendo um bom trabalho, e merece o reconhecimento.

Deveria visitar e acompanhar mais os alunos de cada período. Fazendo assim uma interação de todos os períodos.

nada a declarar

.

bom

.

Nada a declarar

.

x

Sem comentário

Nada

nada

.

.

Nao

None

Nada a declarar

nada a comentar

.

Não há.

Falta um acompanhamento de perto.

a

SEM COMENTÁRIOS.

.

Sem comentários a fazer.

Nada

Não

Sem comentário

não

nenhum

nada a declarar

Continue assim vc eh um anjo.

Verificar certas facilitações para aprovação de alunos que não estão capacitados de passarem na disciplina.

-

.

Oferecer palestras, reunioes e outros meios de informar os alunos dos requisitos para obtenção do diploma além de 
diminuição da burocracia para graduação. São muitas exigências que não colaboram para a qualidade do ensino, apenas 
extendem o curso.
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bom

Deveria haver um maior acompanhamento para com os alunos calouros

-

Nenhuma

Alternar a disponibilidade de disciplinas essenciais para o curso entre os horários vespertinos e noturnos de semestre em 
semestre, visto que alguns alunos trabalham durante o período vespertino. Isso ajudaria a não atrasar tanto os estudos 
desses estudantes.

Nenhuma

ser mais visível, livro da disciplina são poucos

Sem comentários

O lab de informática de pesquisa possui computadores que na maior parte do tempo estão reservados para alguém de 
alguma pesquisa especifica. Enquanto apenas outros dois computadores estão livres. Obs.: (Há uma cpu que não está 
funcionado).
Computadores do LAB multidisciplinar precisam de uma atualização. Coisas simples de se fazer porém somente o 
administrador pode fazer. Por exemplo: A desatualização de datas impede a utilização de navegadores, etc.

Atende as minhas demandas.

nada a comentar

sem sugestoes

N/D

n/e

Nada em mente

_

nenhum

---

...

.

Firmeza na luta por melhorias na infraestrutura do curso(laboratórios), creio que na parte didática,o corpo docente é ótimo.

Seria interessante ter reuniões regulares acerca de projetos de pesquisas, aproveitamento de horas extra curriculares, 
publicação de artigos.

Maior atenção aos professores que faltam muito e comprometem o rendimento do aluno

Nada a declarar

Nada

Não

entrada do curso explicar a estrutura da grade disciplinar

Nao

-

Muito bom

tudo ok

.

Maior envolvimento da coordenação do curso, dando orientação.

03/05/2018 16:18 Página: 109 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

bom

-

Fazer uma revisão nos computadores dos laboratórios.  Alguns não funcionam direito outros precisam de manutenção 
severa. Mais atenção aos alunos que estão ingressando e não conhecem bem o Instituto (fisicamente e funcionalidade)

Não consta

nenhum

Nenhum comentário

Nada a sugerir

Nada

Nada

sem sugestões

Continue assim.

Profa Jeane muito competente

Tudo bem!

.

Reavaliar as disciplinas do curso.

sem sentido perguntar isso todo ano e ser obrigatório

sem comentarios

nada.

Idem.

sem sugestão

Bom

Sem sugestão

Sem comentários

.

.

ok

Nada a declarar

A Coordenação do Curso se mostra empenhada em manter diálogo com os alunos, disponibilizando  informações no 
sistema de forma satisfatória.

Não há sugestões

sem sugestões

.

Nenhuma

Colocar as cadeiras técnicas mais no período noturno, pois a maioria dos alunos trabalham.

ate o momento nenhuma

nada a comentar

Implementar reuniões periódicas com os alunos

nda
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Nada a declarar.

Nada a sugerir.

Nada

Nada a acrescentar!

Coordenação bem solícita

muito boa, porem devido ao acumulo de tarefas é ausente em certa parte do tempo

n/a

nenhuma

Bom

Continue com o bom desempenho

NENHUMA

Sem sugestões.

J

nenhuma

x

acho que deveria ter mais informações sobre as horas extra curriculares(200 horas para SI) que o estudante necessita para 
concluir o curso, e também oferta mais meios para que o aluno as obtenha como

.

Nada a comentar

nao tenho

Acredito que deva haver uma revisão das exigências das horas complementares, pois para pessoas que trabalham e 
estudam, fica complicada atentender a todos os grupos exigidos.

Parabéns

.

Nenhum

Prestativa

Sem sugestão

.

Nenhum.

-

nenhum

.

Não há.

.

apareça mais

--

.

Não

SEM SUGETSÕES
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o coordenador é muito atencioso

odeio questionarios

Nenhum

Nenhuma

nada

Sem sigestões

Nenhum

Fazer acompanhamentos mais frequentes para identificar necessidades de cada curso.

rfakfçak

sem

nda

Nada a declarar

Nada a declarar

Nenhuma

Deveria ser mais disponível

Nenhuma.

xx

sem sugestões.

.

sem sujestões

s/s

sem sugestões

Nenhuma

Não há.

A Coordenação do Curso tem uma boa comunicação com os alunos do curso, seja por meio do Sistema Acadêmico, seja 
por e-mail.

O curso funciona nos turnos vespertino e noturno, para quem trabalha é complicado acompanhar algumas disciplinas.

Nenhum

NADA A DECLARAR

rgrgvr

.

Sem comentários.

sempre presente

Total de respostas: 224 Deveriam responder: 254 Não respondidos: 30

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

Nenhum

Em relação ao curso, os laboratorios de aulas de informática poderiam ser mais próximos da sala de aula onde ocorrem as 
aulas das outras cadeiras, facilitaria bastante.
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bom

Bom

.

O curso é extraordinário.

.

.

Revisão nas cadeiras oferecidas e seus respectivos horários.

e

nenhuma

a

Sem comentários

-

O curso está excelente, bons professores, um bom ensino e aprendizado.

\

Desenvolver vinculos externos com outras instituiçoes

//sem comentários

Nada a declarar.

.

-

.

.

Muito bom

Bom

Melhorar os recursos de mídia e os laboratórios

-

Mais opções de disciplinas optativas

A

.

Nada a opinar.

não

Nada.

O campus poderia oferecer mais eventos relacionados a área.

Nenhuma sugestão

.

Curso adequado

Nenhuma

sem sugestão

não
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Disciplina de sociologia sem aula.

Bom

Tem buscado se adaptar ao mercado. Isso é ótimo, mas ainda precisa de laboratórios ou grupos de pesquisa específicos 
a temas de inovação científica.

nenhuma

s

O curso é bom

.

nenhuma

...

O Curso é muito bom e tem agregado valores.

Acho que deve ser visto de melhor forma a didática para os alunos, vistos que nem todos tem um conhecido prévio do curso.

nada a declarar

.

bom

.

Nada a declarar

.

x

Sem comentário

Nada

nada

.

.

nao

None

'Nada a declarar

nada a comentar

.

Não há.

Ótimo curso

a

SEM COMENTÁRIOS.

.

Sem comentários a fazer.

Nada

Não

Sem comentário

não
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nehum

nada a declarar

.

Atualizar as metodologias de ensino e o conteúdo ministrado em sala, para que possamos estudar o que está em alta no 
mercado de T.I e não coisas obsoletas.

-

.

Diminuir a quantidade de requisitos necessários para a graduação. São apenas caros para a instituição e para os alunos, 
tanto financeiramente quanto em termos de qualidade de ensino, saúde, etc.

bom

Bom

-

Seria interessante se disponibilizasse mais disciplinas de férias e a carga horária de algumas disciplinas diminuísse.

-

Nenhuma

excelente. a

Sem comentários

Evitar disciplinas até às 22:40. Todos os professores têm plena consciência de que é perigoso para os alunos saírem  do 
IFMA esse horário. Tanto é que a maioria dos professores que têm aula até esse horário liberam a turma mais cedo.  

Organizar mais atividades práticas, de campo onde os alunos vejam como a TI se comporta no mercado de trabalho. 
Organizar mais eventos internos com palestras, mesmo que nas horas de aula, com profissionais do ramo que trabalhem 
com o assunto que está sendo ministrado em sala.

nada a comentar

rever grade curricular, retirando pré-requisitos excessivos

N/D

n/e

Nada em mente

_

nenhum

---

...

.

Sinto falta de um modelo de formação profissional, somos treinados mais para a academia do que para o mercado de 
trabalho. Pelo menos, essa é a minha impressão. Então,iniciativas como empresa junior,empreendedorismo e um pouco 
mais de atenção a criação e compartilhamento de projetos seria bom. Temos até alguns exemplos que deram certo e 
ganharam destaque de alguns alunos de SI,mas enfim,sinto falta disso.

O curso se parece muito com Ciência da Computação por pecar na aplicação da parte de business, que é o diferencial do 
curso de Sistemas de Informação.

Aumentar as atividades extracurriculares

Nada a declarar

Nada
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Não

disponibilizar horários corridos sem grades intervalos entre aulas e aulas somente a noite

Nao

-

Muito bom

tudo ok

.

curso bom.

bom

-

Trazer mais palestras e atividades fora sala de aula.

Não consta

nenhum

Nenhum comentário

Nada a sugerir

Nada

Nada

sem sugestões

Reformulação.

Curso melhorou quanto a grade de ensino

Otimo

.

Reavaliar as disciplinas do curso.

sem sentido perguntar isso todo ano e ser obrigatório

sem comentarios

nada.

Idem.

O curso poderia oferecer dois nortes para o aluno, um voltado para o mercado e outro voltado para pesquisa cientifica.

Bom

Sem sugestão

Sem comentários

.

.

ok

Nada a declarar

Gostaria de saber se no caso do Curso de Sistemas de Informação existe alguma possibilidade de serem ministradas 
aulas em apenas um turno: ou vespertino ou noturno, pois esse horário integral fica difícil conciliar com o horário de 
trabalho de muitos estudantes, como é o meu caso e de outros colegas.

Não há sugestões
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sem sugestões

.

Nenhuma

Colocar as cadeiras técnicas mais no período noturno, pois a maioria dos alunos trabalham.

ate o momento nenhuma

nada a comentar

Implementar   mais seminários

nda

Nada a declarar.

Melhoria dos Laboratorios e maior manutenção nos computadores

Nada

Nada a acrescentar!

Muito bom

Muito bom mas falta suporte

Os horários de algumas disciplinas podiam ser flexibilizados durante os períodos, pois existem disciplinas obrigatórias que 
são sempre nos mesmos horários, fato que dificulta para alunos que trabalham (a realidade da maioria dos alunos de 
ensino superior no Brasil hoje) a conclusão do curso.

Trabalhar hoje em dia não é uma opção como há 20 anos atrás, se o aluno que trabalha ingressa no ensino superior é 
porque quer ou precisa de melhor qualificação e não há mais como ser aluno profissional bancado pelos pais. As 
instituições de ensino já deveriam ter se atentado para tal realidade.

nenhuma

Bom

Continue com o bom desempenho

NENHUMA

Sem sugestões.

J

nenhuma

x

poderia ter uma cadeira que demostrasse um pouco mais o campo pratico do curso tal como o estudante ira enfrentar 
quando conclui-lo, algo não só mente teórico pois o curso é bacharelado e não licenciatura.

.

Nada a comentar

nao tenho

Sem comentários ou sugestões

Precisa melhor a grade e retirar cadeiras de filosofia e sociologia, pois já vimos isso no médio

.

Nenhum

Excelente Curso

Sem sugestão

.
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Nenhum.

-

nenhum

.

Não há.

.

Os transferidos externos como eu ficam meio desorganizados e desatualizados quando mudam de turmas

--

.

Não

SEM SUGETSÕES

sem comentários

odeio questionarios

Nenhum

Nenhuma

nada

Sem sigestões

Nenhum

Melhorar os laboratorios e que os professores faltem menos.

j,tuptkjghç,mçg

sem

bda

Nada a declarar

Nada a declarar

Nenhuma

O curso deveria ser mais focado no mercado de trabalho e não na teoria

Nenhuma.

horario de diciplinas deveriam mudar por semestre.

sem sugestões.

.

sem sujestões

s/ß

sem sugestões

Nenhuma

Não há.

O funcionamento do curso nos turnos vespertino e noturno é um complicador para quem estuda e trabalha.

Verificar a possibilidade de ofertar as disciplinas em horários diferenciados no semestre seguinte.

Nenhum
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ÓTIMO CURSO

rgvqv

.

Sem comentários.

esta de parabéns

Total de respostas: 224 Deveriam responder: 254 Não respondidos: 30

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

Respostas

Nenhum

Não tenho reclamações a fazer em relação ao Desu, todas as vezes em que necessitei de atendimento, fui muito bem 
atendido.

bom

Bom

.

.

.

.

Obrigada pelo serviço.

e

nenhuma

a

Sem comentários

-

Às vezes que precisei da Diretoria do ensino me atendeu muito bem, por hora, sem sugestões de melhorias.

\

Se fazer mais presente

//sem comentários

Nada a declarar.

.

-

.

.

Criar biblioteca do Desu

Bom

Ter menos burocracias

-

-

A

.
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Nada a opinar.

não

Nada.

nda

Nenhuma sugestão

.

Adequado

Nenhuma

sem sugestão

não

Disciplina de sociologia sem aula.

Bom

Poderiam atender às sextas

nenhuma

s

Continuar com a divulgação de informações importantes para os alunos

.

nenhuma

...

A Diretoria de Ensino Superior - Desu vem fazendo um bom trabalho, e merece o reconhecimento.

Está ótimo, o diretor resolveu todos os problema solicitados.

nada a declarar

.

bom

.

Nada a declarar

.

x

Sem comentário

Nenhuma

nada

.

.

nao

None

Nada a declarar

nada a comentar

.
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Não há.

Sem comentários.

a

SEM COMENTÁRIOS.

.

Sem comentários a fazer.

Nada

Não

Flexibilidade quanto aos horário das disciplinas, haja vista que alguns alunos trabalham durante o dia e fica inviável fazer no 
horário da tarde.

não

nenhum

nada a declarar

.

Disponibilizar um horário na quadra para que os estudantes do ensino superior possam exercitar-se fisicamente.

-

.

Tornar o processo de requisições eletrônico! Isso barateia os custos com pessoal e facilita a vida dos dicentes.

bom

Poderia melhorar na agilidade que as solicitações dos alunos são realizadas

-

Nenhuma

-

Nenhuma

ser mais apresentável, ninguem nunca sabe quem é alguém ali

Sem comentários

Os laboratórios de Informática na maioria das vezes estão com mofo/ácaro. 
Removeram o bebedouro próximo aos laboratórios de informática. Não sei qual o motivo mas seria muito bom que tivesse 
pelo menos um pequeno bebedouro (que realmente funcionasse) no espaço do antigo.
Outro comentário a respeito dos bebedouros do IFMA. Todos não funcionam direito. Começando pelos dois que estão 
próximo das salas de Engenharia atrás do cafeteria. 
O bebedouro no andar da Desu próximo ao DAE e do LAB. Multidisciplinar, não serve nem pra beber água, pois sai apenas 
um jato e depois nada mais.

Atende bem ao que preciso.

nada a comentar

sem sugestoes

N/D

n/e

Nada em mente

D

03/05/2018 16:18 Página: 121 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

nenhum

---

...

.

Nada a declarar

Xerox para alunos. O campus não possui nenhum lugar onde alunos podem requisitar xerox.

Tudo legal

Nada a declarar

Nada

Não

muito bom

Nao

-

Muito bom

tudo ok

.

Maior envolvimento do Desu no curso,principalmente com o calouros  dando orientação e maior agilidade nos processos 
solicitados pelo sistema

bom

-

Organizar semanas científica dos cursos de ensino superior.

Não consta

nenhum

Nenhum comentário

Nada a sugerir

Nada

Nada

sem sugestões

Melhorar.

Ainda no começo não posso opinar

Bom!

.

Reavaliar as disciplinas do curso de Sistemas de Informação e ter algum tipo de nível de barulho permitido na biblioteca.

sem sentido perguntar isso todo ano e ser obrigatório

sem comentarios

nada.

Idem.

.

Bom
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Sem sugestão

Sem comentários

.

.

ok

Nada a declarar

Seria interessante disponibilizar mais os laboratórios de informática aos alunos do curso para estudo em horários variados.

Não há sugestões

sem sugestões

.

Nenhuma

Sem alteração.

ate o momento nenhuma

nada a comentar

Melhor o site

nda

Nada a declarar.

Nada a sugerir.

Nada

Nada a acrescentar!

Agilizar o processo de aproveitamento de disciplinas

muito boa

n/a

nenhuma

Bom

Continue com o bom desempenho

NENHUMA

Sem sugestões.

J

nenhuma

x

deveria dar ou procurar métodos de inserir o aluno no dia a dia do mercado de trabalho cooperando com empresas para 
ofertar estágios para alunos que já estão pelo menos no final do curso, já que o mesmo tem bastante dificuldade de 
encontrar e é requisito para terminar o curso

.

Nada a comentar

nao tenho

Sem comentários ou sugestões

O ifma precisa melhorar em vários quesitos principalmente estrutura, em comparação a outros institutos federais de outros 
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estados esta bem abaixo.

.

Nenhum

Atendimento Satisfatório

Sem sugestão

.

Nenhum.

-

nenhum

.

Não há.

.

Organização!

--

.

Por favor, nesse semestre, coloquem os alunos do superior no novo prédio.

SEM SUGETSÕES

sem comentários

odeio questionarios

Nenhum

Nenhuma

nada

Sem sigestões

Horário de atendimento não cumprido.

a DESU tem um atendimento excelente

frdeadfa

sem

nda

Nada a declarar

Nada a declarar

Nenhuma

O DESU atende muito bem os alunos

Nenhuma.

sem susgestão

sem sugestões.

.

sem sujestões

s/s
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sem sugestões

Nenhuma

Não há.

Acredito que a DESU está desenvolvendo suas atividades dentro da normalidade. O calendário acadêmico, horários de aula 
e demais informações pertinentes estão acessíveis na página do Instituto na internet, no entanto o Manual do Estudante 
serve apenas para os alunos dos cursos técnicos.

Acredito que a DESU está funcionando adequadamente.

Nenhum

OTIMO

vrrg

.

Sem comentários.

muito atenciosa

Total de respostas: 224 Deveriam responder: 254 Não respondidos: 30

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

Respostas

Nenhum

A obrigatoriedade de não poder vestir bermudas é algo muito incômodo, ainda mais por conta do clima de nossa cidade. 
Acho que esse seria um aspecto que deveria ser repensado.

bom

Podiam ter melhoras na infraestrutura

.

A aptidão dos servidores e funcionários do campus IFMA Monte Castelo está cada vez maior, apresentando a seus alunos 
melhores condições para o devido ensino das diversas disciplinas.

.

.

Impeçam que os alunos de ensino médio façam tanto barulho e ocupem a biblioteca para outros fins que não seja estudo e 
pesquisa

e

nenhuma

a

Sem comentários

-

Única coisa que sugeria, seria a questão da biblioteca ser mais respeitada, pois é é um ambiente para estudo e diversas 
vezes precisei ir até lá estudar e encontrei diversas mesas com pessoas dormindo, jogando, assistindo séries e etc, ou 
seja coisas que não haviam ligação alguma com o ensino. Minha sugestão, fiscalização na mesma.

\

Melhorar o espaço fisico

//sem comentários

Nada a declarar.

.

03/05/2018 16:18 Página: 125 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

-

.

.

Ok

Bom

Melhorar a organização de salas com os professores

-

-

A

.

Nada a opinar.

não

Nada.

Aumentar a quantidade de recursos para estudo fora do horário curricular.

Nenhuma sugestão

.

Melhorar estrutura física

Nenhuma

sem sugestão

não

Todos os computadores da biblioteca que seriam para utilização dos alunos estão desligados e inutilizados. Mal uso do 
patrimônio publico. Não existem computadores para alunos.

Bom

Nada a declarar

nenhuma

s

Ter mais preocupação com os ambientes de convívio, pois na biblioteca e área de vivencia tem muito poluição sonora, 
atrapalhando os estudos.

.

nenhuma

...

O Instituto Federal de educação Ciência e Tecnologia é uma grande referência em nosso Estado.

Acredito de deveria incentivar mais o Ensino superior a prática e representatividade Esportiva.

nada a declarar

.

bom

.

Nada a declarar

.
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x

Sem comentário

Nenhuma

nada

.

.

nao

None

Nada a declarar

nada a comentar

.

A biblioteca precisa de melhoras. Está caindo aos pedaços

Sem comentários.

a

SEM COMENTÁRIOS.

.

Sem comentários a fazer.

Nada

Não

implementar um curso de inglês com aprendizado rapido e que seja de livre escolha para todos os alunos do IFMA, nos 
moldes da UFMA.

não

nenhum

nada a declarar

.

Melhorar a estrutura do banheiro da biblioteca, aumentar o número de bebedouros no Campus, melhorar o sistema de 
biometria implantado na portaria.

-

.

Melhorar a infraestrutura urgentemente. Os chamados banheiros são raros, salas com ar condicionados danificados, 
datashows ultrapassados e instalados inadequadamente, laboratórios mal projetados, dentre outras instalações feitas 
para serem provisórias, mas que estão do mesmo jeito até hoje.

bom

Deve melhorar em termos de acessibilidade, e infraestrutura

-

A biblioteca deveria ser um lugar de estudo. É muito desorganizada e não há regras e nem alguém pra fiscalizar. Talvez isso 
ajudaria, pois há muitos alunos que sentem necessidade de um espaço pra estudar

Melhorar as instalações do prédio antigo; melhorar a refeição que é péssima.

Nenhuma

organização, a biblioteca devera ser fiscalizada por alguem responsável e imponha  limites com relação ao silêncio.
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Sem comentários

--

Melhorar a organização da biblioteca. A biblioteca é um ambiente de estudo e não devem ser tolerados badernadores no 
recinto. Eu sou estudante-pesquisador e quando preciso utilizar a biblioteca encontro problemas com a falta de um lugar 
para me sentar, porque: bolsas ocupam todo o espaço de um conjunto de mesa e cadeiras, alunos (geralmente os do 
ensino médio) ocupam as mesas e cadeiras para utilizar o smartphone ou conversar alto, causando desconforto aos 
estudantes do local que não conseguem se concentrar devido a baderna. Além disso, por diversas vezes encontrei 
professores gritando com alunos do ensino médio por estarem fazendo um barulho descomunal, como se estivessem 
sozinhos no local, um completo desrespeito. É necessário melhorar a estrutura do ambiente externo de confraternização 
coberto por uma tenda repleta de goteiras, e com bancos sucateados. Organizar melhor a disposição e qualidade dos 
bebedouros, pois alguns estão com defeito (ou não saem água, ou jorram em baixa quantidade ao longo do dia), ou por 
falta de abastecimento regular ou por defeito mecânico.

Já está passando da hora do prédio do Superior, começar a ser usado na sua capacidade total, com tudo o que foi 
programado. Já foram praticamente 10 anos construindo. Quanto mais precisa pra arrumar mesas cadeiras e laboratórios? 
Eis a questão

sem sugestoes

N/D

n/e

Nada em mente

_

nenhum

---

...

.

Nada  a declarar

Xerox para alunos. O campus não possui nenhum lugar onde alunos podem requisitar xerox.

Tudo legal

Nada a declarar

Nada

Não

muito bom

Nao

-

Muito bom

tudo ok

.

maior acessibilidade no campos e ampliação

bom

-

Os serviços médico e odontológico estão abandonados. Diversas vezes não estão funcionando. Se oferecem o serviço,  
que ele seja executado.

Não consta

nenhum
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Nenhum comentário

Nada a sugerir

Nada

Nada

sem sugestões

Precisa de mais eventos dá área tecnológica.

o prédio novo ajudou bastante na disponibilidade de sala

Podia disponibilizar um lugar para impressão e xerox

.

Reavaliar as disciplinas do curso de Sistemas de Informação e ter algum tipo de nível de barulho permitido na biblioteca.

sem sentido perguntar isso todo ano e ser obrigatório

sem comentarios

Necessita de uma infraestrutura diferenciada para a área de SI devido a falta de equipamentos para práticas.

Idem.

poderia acabar com o lamaçal da parte de trás do ifma, pois é um absurdo a pessoa chegar com o veiculo e não ter por 
onde passar.

Bom

Sem sugestão

Sem comentários

.

.

ok

Nada a declarar

Gostaria de sugerir uma melhor organização da biblioteca do Campus Monte Castelo,  pois o ambiente é muito barulhento, 
difícil estudar nesse local que mais parece ser um local de encontro de alunos para brincadeiras e bate papo. Uma outra 
queixa é a respeito do computadores que não funcionam. Nós alunos de Sistemas de Informação precisamos muito dessa 
ferramenta. Também não poderia deixar de mencionar a precariedade em que se encontram os banheiros do campus, o da 
biblioteca principalmente.

Não há sugestões

sem sugestões

.

Nenhuma

Sem alteração.

ate o momento nenhuma

nada a comentar

Melhorar segurança e condições do estacionamento próximo do campo de futebol

nda

Nada a declarar.

Melhoria das instalações e ampliação/reforma para melhor atender a demanda crescente dos cursos.

Nada
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Nada a acrescentar!

Melhorar o bebedouro

organizar laboratores para os estudantes da area de informatica, revisao do sistema academico e do acesso dos alunos ao 
seu perfil pessoal nos computadores e por fim manutenção dos equipamentos

n/a

nenhuma

Bom

Continue com o bom desempenho

NEHUMA

Sem sugestões.

K

nenhuma

x

poderia ser feito futuramente no estacionamento traseiro do campus monte castelo uma terraplanagem e colocar um chão 
de cimento o algo parecido com o da frente, pois quando chove ficar muita lama e o mato alto acabe tornando invisíveis 
armadilhas para o pedestre ou condutor do veiculo

.

Nada a comentar

nao tenho

O ifma, há muito tempo, deveria utilizar cartões de identificação para acesso ao campus.
Deveria extinguir a proibição de uso de berbudas para assitir as aulas, essa é um exigencia que não faz o menor sentido 
hoje em dia.

O ifma precisa melhorar em vários quesitos principalmente estrutura, em comparação a outros institutos federais de outros 
estados esta bem abaixo.

.

Nenhum

Ótima instituição

Sem sugestão

.

Melhoria do estacionamento dos fundos do IFMA. Quando chove vira um lamaçal.

-

nenhum

.

Não há.

.

Mandem a lista para tirarmos as carteiras de estudantes!

--

.

Por favor, nesse semestre, coloquem os alunos do superior no novo prédio.

SEM SUGETSÕES

sem comentários
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odeio questionarios

Nenhum

Nenhuma

nada

Sem sigestões

Nenhum

Melhorar a estrutura para melhor atender os alunos

dadsadsa

sem

nda

Nada a declarar

Nada a declarar

Nenhuma

O campos é um local bom para os alunos

Nenhuma.

sem susgestão

sem sugestões.

.

sem sujestões

s/s

sem sugestões

Nenhuma

Não há.

Nos aspecto geral, as instalações do IFMA Campus São Luís - Monte Castelo são adequadas para desenvolvimento das 
atividades do curso.

As instalações do Campus Monte Castelo são adequadas, mas ainda é preciso sempre verificar o funcionamento dos 
computadores dos laboratórios.

Nenhum

BOM

vrgrg

.

Sem comentários.

sem comentários

Total de respostas: 224 Deveriam responder: 254 Não respondidos: 30
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Aplicação: Avaliação Desu - Monte Castelo - 2016/2

Agrupado por: Curso EC - Engenharia Civil

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

Total de respostas: 198
Deveriam responder: 224
Não respondidos: 26
Média: 3,09

31 Excelente
29 Muito Bom
79 Bom
44 Regular
15 Insatisfatório

15,66 %

14,65 %

39,9 %

22,22 %

7,58 %

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

Total de respostas: 198
Deveriam responder: 224
Não respondidos: 26
Média: 3,03

24 Excelente
30 Muito Bom
87 Bom
42 Regular
15 Insatisfatório

12,12 %

15,15 %

43,94 %

21,21 %

7,58 %

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

Total de respostas: 198
Deveriam responder: 224
Não respondidos: 26
Média: 3,31

32 Excelente
44 Muito Bom
88 Bom
21 Regular
13 Insatisfatório

16,16 %

22,22 %

44,44 % 10,61 %

6,57 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 198
Deveriam responder: 224
Não respondidos: 26
Média: 3,4

36 Excelente
46 Muito Bom
85 Bom
24 Regular
7 Insatisfatório 18,18 %

23,23 %

42,93 %
12,12 %

3,54 %

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

Total de respostas: 198
Deveriam responder: 224
Não respondidos: 26
Média: 2,47

15 Excelente
15 Muito Bom
63 Bom
61 Regular
44 Insatisfatório

7,58 %

7,58 %

31,82 %

30,81 % 22,22 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 198
Deveriam responder: 224
Não respondidos: 26
Média: 2,5

16 Excelente
16 Muito Bom
62 Bom
61 Regular
43 Insatisfatório

8,08 %

8,08 %

31,31 %

30,81 %
21,72 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 198
Deveriam responder: 224
Não respondidos: 26
Média: 2,41

16 Excelente
16 Muito Bom
56 Bom
56 Regular
54 Insatisfatório

8,08 %

8,08 %

28,28 %

28,28 %

27,27 %

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

Total de respostas: 198
Deveriam responder: 224
Não respondidos: 26
Média: 2,49

15 Excelente
20 Muito Bom
58 Bom
60 Regular
45 Insatisfatório

7,58 %

10,1 %
29,29 %

30,3 % 22,73 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

nenhuma

Fazer calendário de provas e avaliações para melhor planejamento do semestre.

nada a declarar

Nada a declarar

Boa

a

Mais participação.

Continuem com o bom trabalho, já é momento de priorizar os alunos e não os servidores, punições mais severas para 
arbitrariedades de professores.

VOCÊS NÃO DEVERIAM NOS OBRIGAR A RESPONDER OS ITENS 17, 18, 25 A 28 PRA TODAS AS DISCIPLINAS. 
OBRIGADO.

Sem sugestões.

.

BOM
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Sem sugestões

Buscar ver quais necessidades tem o curso

muito bom

Excelente

Tentar contratação de novos professores para a área de solos.

A

melhorar

Faça melhor

Nada a declarar

-

A sala de aula não parece ser adequada para o nosso curso e até mesmo para assistir aulas, algumas cadeiras 
desconfortáveis, outras danificadas, ar-condicionado falhando algumas vezes, infiltração quando chove forte, as aulas 
envolvendo desenho, as mesas e cadeiras não foram adequadas para essa atividade, estudei na UFMA design, e la as 
salas para desenho tinha cadeiras e mesas adequadas. Acredito que nessas cadeiras específicas como desenho, 
deveriam ter salas de aulas próprias e preparadas. Assim como tem para o caso de uso de computador no laboratório de 
informática.

Ser mais participativa.

A coordenação do curso prescisa de um funcionário disponível para prestar seus serviços no departamento. O coordenador 
deve buscr a qualidde do ensino fornecido aos estudantes

Conhecer os professores indisciplinados e propor melhorias; propor revisão da Matriz Curricular; estar mais atento aos 
anseios do alunado.

nada

Mais participação

Nada a comentar

Sr Parga ou Rodrigo,
Gostariamos de ter um quadro melhor de professores contratados e não concursados.

Tentar dar mais agilidade nas respostas de processos.

bom

.

O coordenador deve ser mais presente

Ouvir mais os alunos. menos corporativismo. Mais presença no departamento.

Nada a acrescentar

jljlççl

.

N

Nenhuma

não

Nada

Apareça mais

Nenhum

nenhum
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Nada a declarar.

eryery

Gostaria que o coordenador fosse mais presente na instituição.

-

N

.

&#128584;

Maior presença

Nenhum.

Nada a declarar

Muito boa

...

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nenhuma

-

Ótimo!

Nenhuma.

ssgggrgegrg

nada

Dar um jeito no ar da sala 32 e no datashow

N

Maior disponibilidade e presteza no atendimento, e na resolução das questões relacionadas.

Nenhum

Maior assiduidade.

Melhorar o diálogo

Nada a comentar.

ok

Ar condicionado precisa ser trocado

.

Nehuma

.

Visitas técnicas. Ver na prática a teoria!

Nenhuma

nenhum

Insatisfatório

c

.

.
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Nenhuma

Sugiro que levem em consideração o rendimento tanto de professores quanto de alunos ao montar os horários do curso. 

Não tenho sugestão.

Nenhum

nenhuma

Na sala 33, já fazem meses que o cabo do recurso áudio visual está com problemas e até hoje não foi resolvido. Muitas 
vezes é necessário que os próprios professores levem para a sala um data show extra para ministrarem. Além disso, o ar 
condicionado da sala também precisa de manutenção, pois muitas vezes só faz circular o ar.

-

Não

Nenhuma sugestão

Nenhuma

Não tenho sugestões.

.

NENHUM

Bom

Sem

.

N

Nd

.

nenhuma

Nada a Sugerir

.

-

Melhorar e ampliar o quadro de professores;

.

.

nada'

Cumprir o calendario

sem comentarios

.

Ter horário de funcionamento

Coordenação ta desenvolvendo um trabalho muito bom e sempre resolvendo nossos problemas, nada a reclamar ou 
acrescentar, talvez devesse haver um quadro maior de professores, mas sabemos que isso não cabe somente ao 
departamento mas a diretoria.

melhore

Ótimo trabalho

É preciso mais professores.

-
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Sem sugestão!

,

nda

.

Sejam mais comunicativos

Não.

.

Infelismente alguns professores atrsam muito a disciplina impedindo que alunos que moram fora possam viajar e ter ferias

CUMPRIR O CALENDÁRIO

Nao

Mais pratica

Nada a declarar.

.

Melhorar as condições das salas de aulas

Evitar horário de aula depois das 22hs.

Boa

.

ok

N/

maior engajamento com os alunos. 
não se nota a preocupação em saber dos alunos como as disciplinas estão sendo desenvolvidas

não tenho

Sugiro a mudança de alguns horários de disciplinas que são ministradas em horários muito tardios. O horário de 21:50 as 
22:40 se torna bastante improdutivo, visto que tanto os alunos quanto professores encontram-se esgotados fisica e 
mentalmente para um bom aproveitamento de conteúdo e ministração de aulas. Controle e fiscalização em relação ao 
cronograma de aulas dos professores, visando sempre o correto cumprimento do planejamento de aulas, podendo assim 
não atrasar o semestre.

n

.

Nenhuma

...

...

j

.

nada

.

Sem sugestão.

.

-

nenhuma
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Apareça, mal o vejo no departamento.

Ajudar o aluno a evitar a perda de tempo com disciplinas não ofertadas no período vigente ou criar ou disponibilizar formas 
que todos possam participar das disciplinas perdidas ou não aprovadas para que não seja gasto tanto tempo numa grade 
tão amarrada e num curso que não se tem duas turmas por ano. Isso evitaria a ociosidade e desistência do quadro de 
alunos e mostraria interesse em solucionar problemas por parte da coordenação e instituição.

Nada a declarar

Nada

-

bom

n

N

Nao

Acho que não deveria ter horários a partir das 22h, pois este horário não é mais produtivo para os alunos.

Nada

-

melhorem a divisão dos horários... precisam entender que muitos trabalham, e o curso em termos de horário é muito 
pesado. Penso até que em relação ao conteúdo passado por alguns professores, a carga horária é muito grande.

Coordenação boa

'

Necessário Maior presença e disponibilidade no IFMA; 
Precisa resolver faltas e descaso com os horários de aula de alguns professores;
Tratar com os professores do superior o modo de conversar com seus alunos: há casos de assédio moral de professores 
com alunos em sala de aula com turmas inteiras.

NA

Acredito na capacidade de melhoria do curso que pode ser implementada por você, mas vejo que devido as amizades no 
departamento fica difícil de tomar a melhor escolha para os alunos. Obrigado por nos ter ajudado a conseguir aprovação do 
mec.

Sem sugestões

Invistam, quando possível, na construção de um espaço próprio mais adequado, com salas próprias para os 
coordenadores/chefe do departamento, por exemplo.

...

.

nada

Nada

N

As salas de aula não são suficientes e tem estrutura desejável. Não comportam o data show, os slides ficam cortados, 
tortos e com o reflexo da parede. Isso quando quando o professor consegue colocar o data show. Perde-se bastante tempo 
tentando encontrar um lugar na sala que dê pra enxergar um pouco, mas na maioria das vezes com grande dificuldade.

-

Deveriam mais cadeiras específicas da civil. Libras é uma cadeira interessante mais precisamos além dela de cadeiras 
eletivas como concreto protendido.  Atualmente essas cadeiras eletivas especificas para o curso de engenharia civil existe 
apenas no  papel. A coordenação deveria exigir mais pró-atividade dos seus laborataristas, mais iniciativa. Os professores 
deveriam fornecer mais aulas de laboratório : materiais de construção, resistência dos materiais e Transportes (asfalto).

aa
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sadfgh

Sem comentários

Exigir cumprimento calendario

possuir mais dinamismo .

0

Nenhum comentário.

nenhuma

melhorar o quadro de profissionais

xx

.

melhorem

.

nada a declarar

Estão fazendo um bom trabalho!

N/A

Total de respostas: 198 Deveriam responder: 224 Não respondidos: 26

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

nenhuma

A carga horária de alguma disciplinas do curso deveria ser divida entre aulas teóricas e aulas práticas ou em laboratório.

nada a declarar

Nada a declarar

Bom

a

Bom

Criação de turmas 2x por ano para disciplinas críticas como Transportes e Estruturais.

VOCÊS NÃO DEVERIAM NOS OBRIGAR A RESPONDER OS ITENS 17, 18, 25 A 28 PRA TODAS AS DISCIPLINAS. 
OBRIGADO.

Sem sugestões.

.

BOM

Sem sugestões

Rever as necessidades em busca de novas tecnologias, meios pedagógicos, ver a implantação de empresa júnior, haver 
mais visitas a obras, etc...

muito bom

Excelente

Acompanhar de perto se os professores estão realmente cobrindo o conteúdo programático da disciplina.

B

Auxiliar mais os alunos à conseguir práticas fora de sala, onde realmente se aprende a profissão
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Faça melhor

Nada a declarar

-

Talvez fosse interessante visitas técnicas. A prática é tão importante quanto a teórica, quantos antes nos familiarizarmos 
com o ambiente em que iremos atuar, melhor.

O curso é muito bom.

O curso em geral possui carga horária boa mas desorganizada. Deve haver organização na escolha de pre requisitos e dos 
horários das disciplinas

Revisão da Matriz Curricular

nada

.

Nada a comentar

A grade de estrutura é grande e o curso foca bem pouco na questão de fazer projetos. Poderiamos re-alocar essa grade do 
curso.

Buscar sanar as deficiências com relação a falta de professores.

bom

.

Reciclar alguns professores do departamento

-

Nada a acrescentar

lknklnklnl

.

N

Nenhuma

não

Bom

Nao

Nenhum

nenhum

Nada a declarar

eryeryery

Criar uma biblioteca exclusivamente para os alunos.

-

Assiduidade dos professores

.

&#128584;

.

Nenhum.

Nada a declarar
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Muito boa

...

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nenhuma

-

Ótimo!

Nenhuma.

fgsgggsg

nada

Aula no prédio novo

N

Precisa melhorar muito, principalmente a regularidade de oferecimento das disciplinas, que atualmente é oferecidos 
anualmente prejudicando o bom andamento do curso, e com relação a infraestrutura das salas de aula e laboratórios que 
são insuficientes.

Nenhum

Melhorias estruturais no DCC, infraestrutura, acessibilidade.

Melhorar os horários

Nada a comentar.

ok

Nenhum

.

Mais material para estudo

.

Relação com o mesmo curso em outras instituições de ensino que sejam referencia

Oferta de mais disciplinas de férias

nenhum

Há muito a ser melhorado

c

.

.

,

Nenhum

Não tenho sugestão.

Nenhum

nenhuma

.

-

Não

Nenhuma sugestão
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Nenhuma

Não tenho sugestões.

.

NENHUM

O DCC deve ser de uso exclusivo para os alunos de Engenharia Civil, sem dividir as salas com o ensino médio.

Sem

.

N

Nd

.

períodos livres, sem ser impar ou par.

Nada a Sugerir

.

-

Melhorar e ampliar o quadro de professores;

.

.

nada

Cumprir o calendario

sem comentarios

.

Revisar metodologia de ensino e currículo

O curso esta com uma estrutura muito boa mas tem poucos professores

melhore

A disponibilidade e qualidade de recursos extra sala de aula poderia melhorar (laboratórios)

Turmas semestrais.

-

Sem sugestão!

,

nda

.

Mais materiais de laboratorio

Não.

.

Melhorar grades de professores. Muitos nao tem cumprido horario e atrasam a disciplina impedindo alunos de ter ferias.

CUMPRIR O CALENDÁRIO

Nao

Mais abrangência
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Nada a declarar.

.

Ter mais acesso aos laboratórios

Evitar horário de aula depois das 22hs.

Cadeiras disponíveis todo semestre e não de anj a ano

.

ok

N/

alguns professores não estão aptos ao ensino, mostrando-se com pouco interesse ou paciência para lidar com as 
dificuldades dos alunos

não tenho

Sugiro o investimento nos laboratórios, em relação a organização de equipamentos, infraestrutura, cobrança e 
disponibilidade dos laboratoristas, compra de máquinários altamente necessários ao curso (prensa hidráulica p/ concreto), 
ou seja, uma maior cobrança dos setores responsáveis pelas devidas áreas afetadas no curso.

n

.

Nenhuma

A disponibilidade do curso ser semestral e não anual, ajudaria muitos alunos a não atrasarem tanto o curso.

...

o

.

nada

.

Sem sugestão.

.

-

nenhuma

melhores laboratórios e professores menos faltosos seria uma boa pedida.

Ajudar o aluno a evitar a perda de tempo com disciplinas não ofertadas no período vigente ou criar ou disponibilizar formas 
que todos possam participar das disciplinas perdidas ou não aprovadas para que não seja gasto tanto tempo numa grade 
tão amarrada e num curso que não se tem duas turmas por ano. Isso evitaria a ociosidade e desistência do quadro de 
alunos e mostraria interesse em solucionar problemas por parte da coordenação e instituição.

Nada a declarar

Nada

-

bom

n

N

Não

Nada a declarar

Nada
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-

nhenhum

Atendimento ao estudante

'

Necessário resolver falta de docentes no curso de engenharia civil, principalmente com qualidade no ensino;
Necessário comunicar e desenvolver projetos de pesquisa com alunos do curso;

NA

Precisamos de professores de qualidade, que tenham compromisso em ensinar, não alguns dos atuais professores que 
empurram com a barriga suas obrigações.

Sem sugestões

Invistam, quando possível, na ampliação do quadro de professores do curso.

...

.

nada

Nada

N

As salas de aula não são suficientes e tem estrutura desejável. As salas de aula não são suficientes e tem estrutura 
desejável. Não comportam o data show, os slides ficam cortados, tortos e com o reflexo da parede. Isso quando quando o 
professor consegue colocar o data show. Perde-se bastante tempo tentando encontrar um lugar na sala que dê pra 
enxergar um pouco, mas na maioria das vezes com grande dificuldade.

-

O curso apresentou uma grande evolução mas ainda são necessárias muitas melhorias.

s's'

hbjknml

Sem comentários

Cumprir calendário

.

0

Aumentar a disponibilidade de recursos audiovisuais.

nenhuma

continuar evoluindo

xx

.

melhorem

.

nada a declarar

.

N/A

Total de respostas: 198 Deveriam responder: 224 Não respondidos: 26

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

nenhuma

ND

nada a declarar

Nada a declarar

Bom

a

Bem prestativo

Amo vocês.

VOCÊS NÃO DEVERIAM NOS OBRIGAR A RESPONDER OS ITENS 17, 18, 25 A 28 PRA TODAS AS DISCIPLINAS. 
OBRIGADO.

Sem sugestões.

.

BOM

Sem sugestões

Implantar novas tecnologias a fim de atender as necessidades do alunado

muito bom

Excelente

Sem comentários.

C

Está bom

Faça melhor

Nada a declarar

-

nada

Ser mais participativa.

O DESU deve estar atentoà distribuição de salas para a engenharia civil e cobrar dos professores com vigor o lançamento 
das notas.

Sem sugestões.

nada

.

Nada a comentar

Contratem ao invés de fazerem concurso para chamar pessoas para ajudar na admistração da Desu.

Supervisionar com mais rigor os cursos. Cobrar dos professores o cumprimento do calendário acadêmico.

bom

.

Disponibilizar mais serviços online

-

Nada a acrescentar
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mlpoj

.

N

Nenhuma

não

Bom

Nao

Nenhum

nenhum

Nada a declarar

eryery

Gostaria que agilizasse alguns professores que não temos.

-

Sem sugestões

.

&#128584;

.

Nenhum.

Nada a declarar

Muito boa

...

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nenhuma

-

Ótimo!

Nenhuma.

sgsgdfgsg

nada

Não nos deixe sem professor, nem atrasar nesse 3º período

N

Atende a demanda.

Nenhum

Excelente

Ser mais atenciosa

Nada a comentar.

ok

Sua eficiência tem ajudado muito

.
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Renovar os livros da biblioteca

.

Aproximação com os alunos e incentivo às melhores respostas deste questionário

Nenhuma

nenhum

Bom atendimento

c

.

.

,

Cobrar os professores quanto ao cumprimento dos prazos do calendário.

Não tenho sugestão.

Nenhum

nenhuma

.

-

Não

Nenhuma sugestão

Nenhuma

Não tenho sugestões.

.

NENHUM

Bom

Sem

.

N

Nd

.

nenhuma

Nada a Sugerir

.

-

Melhorar e ampliar o quadro de professores; mais regularidade com o calendário acadêmico, cobrando dos professores o 
cumprimento do mesmo.

.

.

nada

Cumprir o calendario

sem comentarios
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.

Mudar o diretor do desu

Vocês sempre resolvem nossos problemas, obrigado.

melhore

.

Mais professores para o DCc.

-

Sem sugestão!

,

nda

.

Sejam mais solicitos

Não.

.

Alguns funcionarios sao arrogantes, mal humorados.

CUMPRIR O CALENDÁRIO

Nao

Mais luta

Nada a declarar.

.

Nada

Evitar horário de aula depois das 22hs.

Sem

.

ok

N/

mostrar aos alunos que as tais pesquisas obrigatórias estão realmente sendo lidas, e as providências estão sendo 
tomadas.
como aluno, afirmo que não recebemos retorno até então

não tenho

Ok

n

.

Nenhuma

Bom atendimento.

...

i

.

nada
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.

Sem sugestão.

.

-

nenhuma

vocês  se esforçam.

Ajudar o aluno a evitar a perda de tempo com disciplinas não ofertadas no período vigente ou criar ou disponibilizar formas 
que todos possam participar das disciplinas perdidas ou não aprovadas para que não seja gasto tanto tempo numa grade 
tão amarrada e num curso que não se tem duas turmas por ano. Isso evitaria a ociosidade e desistência do quadro de 
alunos e mostraria interesse em solucionar problemas por parte da coordenação e instituição.

Nada a declarar

Nada

-

bom

n

N

Não

Nada a declarar

Nada

-

nenhum

Boa

'

A diretoria poderia atuar mais presente em incentivos e parcerias em congressos e semanas de engenharias do Basil

NA

Exigir que os professores cumpram o calendário, somente duas disciplinas cursadas estão finalizadas ate agora.

Sem sugestões

Invistam, quando possível, na ampliação do quadro de professores do curso de Engenharia Civil.

...

.

nada

Nada

N

As salas de aula não são suficientes e tem estrutura desejável. As salas de aula não são suficientes e tem estrutura 
desejável. Não comportam o data show, os slides ficam cortados, tortos e com o reflexo da parede. Isso quando quando o 
professor consegue colocar o data show. Perde-se bastante tempo tentando encontrar um lugar na sala que dê pra 
enxergar um pouco, mas na maioria das vezes com grande dificuldade.

-

Vem desempenhando um excelente trabalho.

a

kjlkjnb
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Sem comentários

Cumprir calendário

possuir mais dinamismo .

0

Nenhum comentário.

nenhuma

acompanhar mais as dificuldades do aluno

xx

.

melhorem

.

nada a declarar

.

N/A

Total de respostas: 198 Deveriam responder: 224 Não respondidos: 26

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

Respostas

nenhuma

ND

nada a declarar

Nada a declarar

Bom

a

Bom

PRA QUÊ AQUELA ID DIGITAL BEM NA ENTRADA?

VOCÊS NÃO DEVERIAM NOS OBRIGAR A RESPONDER OS ITENS 17, 18, 25 A 28 PRA TODAS AS DISCIPLINAS. 
OBRIGADO.

A xérox e impressão do IFMA devem ser reativadas, os alunos sofrem quando vão imprimir algo, e devem se locomover de 
ônibus ao lugar de impressão comprometendo o horário de entrega dos trabalhos.

.

TÁ FALTANDO ÁGUA PRA BEBER

Sem sugestões

Rever suas instalações, tais como: laboratórios, salas de aulas e em geral, buscar uma maior comodidade para a 
obtenção de maior qualidade nas aulas

muito bom

Excelente

Ter um acervo maior se livros na biblioteca, e manutenção daqueles que estão em péssimas condições de uso.

D

Melhorar

Faça melhor
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Nada a declarar

-

Está faltando local internamente para serviço de impressão e não só xerox.

A biblioteca necessita de mais exemplares.

O campus deve dar suporte ao curso de civil. Os laboratórios são poucos e despreparados para grande parte dos ensaios. 
Reitero ainda afalta de salas para o curso, além da falta de acessibilidade.

Alimentação  completa (almoço e janta) para alunos que desenvolvem pesquisas de quaisquer natureza, o que requer mais 
dedicação de estudo, e nem sempre é amparado para permanecer mais tempo na instituição.

nada

.

Nada a comentar

O campus do Monte Castelo poderia ter almoço e janta incluso pelo menos um dia na semana.

Buscar soluções de infraestrutura. O campus não tem água gelada para os alunos, os banheiros estão sempre sujos e 
sem papel higiênico, as salas tem problemas de acústica, os quadros são pequenos, etc.

bom

.

Transformar a biblioteca em um local adequado para estudo

-

Nada a acrescentar

opjpopojpo

.

Melhorar a estrutura de salas de aula e laboratórios

Nenhuma

não

Bom

Nao

Nenhum

nenhum

Nada a declarar

eryeryery

Melhorar o RU

-

Sem sugestões

.

&#128584;

.

Nenhum.

Nada a declarar

Muito bom
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...

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nenhuma

-

Ótimo!

Nenhuma.

gsgsgsgg

Melhorar o acervo de livros

Mais livros para a biblioteca

N

Precisa melhorar a infraestrutura.

Nenhum

Bom

Ter mais estrutura

Nada a comentar.

ok

Nenhum

.

Nenhuma

.

Divulgação da Marca

Nenhuma

nenhum

Ainda não atende as expectativas

c

.

.

,

Nenhum

Não tenho sugestão.

Nenhum

nenhuma

.

-

Não

Nenhuma sugestão

Nenhuma

Não tenho sugestões.
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.

NENHUM

Precisa-se de mais bebedouros e os banheiros precisam ser revitalizados.

Sem

.

N

Nd

.

nenhuma

Nada a Sugerir

.

-

Melhorar e ampliar o quadro de professores; melhorar as condições das salas de aula, muitas não tem ventilação e 
iluminação natural; melhorar a infraestrutura dos laboratórios com ampliação do espaço físico e melhores equipamentos, 
alem de profissionais qualificados e compromissados em auxiliar os aluno; melhorar as condições dos banheiros; 
melhoras as condições dos bebedouros.

.

.

nada

Cumprir o calendario

sem comentarios

.

Regular

Aumente o quadro de professores para o curso de engenharia civil, tem poucos.

melhore

O acervo da biblioteca não atende às demandas do curso de Engenharia Civil em diversas disciplinas.

Mais acessibilidade.

-

Sem sugestão!

,

nda

.

Mais vagas para estacionar

Não.

.

Prescisa melhorar acervo de livros, grade de professores pois ha muitos profissionais ruins.

CUMPRIR O CALENDÁRIO

Nao

Mais infraestrutura

03/05/2018 16:18 Página: 154 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

Nada a declarar.

.

Utilização do prédio destinado ao ensino superior aos cursos de ensino superior, a todos os cursos.

Evitar horário de aula depois das 22hs.

Sem

.

Melhorem essa biblioteca por favor, a séculos que não se compram livros novos. A engenharia precisa se atualizar novas 
opções de autores das áreas de mec dos solos, fundações, estruturas, pontes e concreto

N/

buscar a melhoria da segurança, principalmente.
não parece lógico o controle da entrada de alunos apenas na parte frontal do campus, uma vez que também há a entrada 
pelos fundos

não tenho

Melhorias nos banheiros do DCC, dentre eles, reparos em louças, conexões, torneiras, porta-sabão e afins;
Manutenção do sistema de combate a incêndio e de alarmes de segurança;
Manutenção ou troca (caso necessário) no sistema de refrigeração das salas de aula do DCC, visto que muitos são os 
problemas apresentados durante todo o ano.

n

.

Nenhuma

...

...

a

.

nada

Disponibilizar horarios para o uso da quadra, campo e piscina para os alunos do ensino superior praticarem atividades 
fisicas

Sem sugestão.

.

-

nenhuma

Melhorem a utilização dos recursos.

Verificar onde há falhas nos cursos e solucionar o quanto antes esses erros para que os alunos não fiquem ou privados ou 
defasados e desinteressados.

Nada a declarar

Nada

-

bom

n

N

Não
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Nada a declarar

Nada

-

é necessário que o IFMA invista em laboratórios adequados pras nossas turmas, e também que os aparelhos de ar-
condicionados com defeitos sejam consertados ou substituídos por aparelhos melhores. É muito ruim ter que abrir as 
janelas da sala, pra poder assistir uma aula, ou então ficar a procura de sala por causa do calor. Além disso, faltam 
recursos interativos. Cadê os datashows, que tanto precisamos? tem vezes que não podemos ter aula porque faltam 
recursos.

Boa

'

O instituto carece de infraestrutura e espaço físico para estudo e desenvolvimento de projetos científicos

NA

Viu? Nao adiantou nada paralizaçao por causa de PEC, vcs so deixaram os proprios alunos se prejudicarem , obrigado!!!

Sem sugestões

.

...

.

nada

Nada

N

As salas de aula não são suficientes e tem estrutura desejável. As salas de aula não são suficientes e tem estrutura 
desejável. Não comportam o data show, os slides ficam cortados, tortos e com o reflexo da parede. Isso quando quando o 
professor consegue colocar o data show. Perde-se bastante tempo tentando encontrar um lugar na sala que dê pra 
enxergar um pouco, mas na maioria das vezes com grande dificuldade.

-

Precisa  de mais melhorias na infraestrutura.

a

jknlj

Sem comentários

Cumprir calendário

.

0

Melhorias nas instalações gerais do ifma, inclusive acessibilidade.

nenhuma

melhorar o acervo da biblioteca

xx

.

melhorem

.

nada a declarar

.
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N/A

Total de respostas: 198 Deveriam responder: 224 Não respondidos: 26
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