
CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

Aplicação: Avaliação Desu - Monte Castelo - 2017/1 - Cursos

Agrupado por: Curso EE - Engenharia Elétrica Industrial

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

Total de respostas: 231
Deveriam responder: 369
Não respondidos: 138
Média: 4

90 Excelente
67 Muito Bom
60 Bom
13 Regular
1 Insatisfatório

38,96 %

29 %

25,97 %

5,63 %
0,43 %

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

Total de respostas: 231
Deveriam responder: 369
Não respondidos: 138
Média: 3,92

80 Excelente
68 Muito Bom
70 Bom
11 Regular
2 Insatisfatório

34,63 %

29,44 %

30,3 %

4,76 %
0,87 %

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

Total de respostas: 231
Deveriam responder: 369
Não respondidos: 138
Média: 3,44

45 Excelente
61 Muito Bom
85 Bom
31 Regular
9 Insatisfatório 19,48 %

26,41 %

36,8 %
13,42 %

3,9 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 231
Deveriam responder: 369
Não respondidos: 138
Média: 3,45

46 Excelente
56 Muito Bom
93 Bom
28 Regular
8 Insatisfatório 19,91 %

24,24 %

40,26 %

12,12 %

3,46 %

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

Total de respostas: 231
Deveriam responder: 369
Não respondidos: 138
Média: 3,42

39 Excelente
54 Muito Bom
109 Bom
24 Regular
5 Insatisfatório

16,88 %

23,38 %

47,19 %

10,39 %

2,16 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 231
Deveriam responder: 369
Não respondidos: 138
Média: 3,44

40 Excelente
56 Muito Bom
106 Bom
24 Regular
5 Insatisfatório

17,32 %

24,24 %

45,89 %

10,39 %

2,16 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 231
Deveriam responder: 369
Não respondidos: 138
Média: 3,32

39 Excelente
46 Muito Bom
104 Bom
33 Regular
9 Insatisfatório

16,88 %

19,91 %

45,02 %
14,29 %

3,9 %

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

Total de respostas: 231
Deveriam responder: 369
Não respondidos: 138
Média: 2,97

36 Excelente
34 Muito Bom
88 Bom
33 Regular
40 Insatisfatório

15,58 %

14,72 %

38,1 %

14,29 %

17,32 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

-

nada

.

Nenhuma

Vejam a quantidade de alunos reprovados por matérias e notem que nem sempre a culpa é do aluno.

-

Melhorar recursos para aprendizagem

SEM COMENTÁRIOS

melhorar a relação com alunos

.

.

Analisem os resultados das cadeiras ministradas. As reprovações não são causadas só por falta de dedicação dos alunos.

Solicitar a abertura de editais para contratação de mais professores para o departamento, pois têm professores 
sobrecarregados com duas ou mais disciplinas de 75 e 90h.
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Não

Muito bom

Não tenho

Nada

.

-

.

Nenhuma

Não.

ok

Sem sugestões

.

.

Excelente.

NENHUM

Nenhuma sugestão.

Nada!

Nenhuma

.

nada a acrescentar

Nada a declarar

Nada a declarar

bom

.

Nenhum

.

.

.

Não

-

Nada

Sugerir material bibliográfico atual para o acervo da biblioteca. Excelente administração e acompanhamento pedagógico.

.

--

.

.

nenhuma

nada
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Sem Comentários

.

Muito bom

Sem sugestões

.

Nada a declarar.

Sem comentários.

Não

Os quadros das salas de aula do primeiro piso do prédio anexo são péssimos. Tem dimensões muito pequenas, então 
precisam ser apagados a todo momento, além do que ficam manchados após apagar.

.

.

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

X

sem comentários

x

É uma boa coordenação.

sem sugestões

Nenhum

Trabalho muito bom. Continue.

Que continue com essa preocupação de melhorias para o curso.

nao

.....

.

Tirem o Lindomar desse departamento
Mudem o professor de Sinais

óTIMA COORDENAÇÃO

Ok

nda

.

NA

Ok

N

Muito bom

.

*

nada a declarar
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Respostas de Questionários por Pergunta

Continue fazendo esse bom trabalho, e continue sendo atenciosa com os alunos e busque sempre a aproximação entre os 
mesmos.

N/a

está bom

-

Jjnddbd

Excelente

Bom trabalho

.

.

.

aaa

N

Tt

bbb

a

Manter o trabalho que vem sendo feito de acompanhamento.

muito bom

Sem comentários

Nenhuma

.

Sem sugestões

Nada a declarar

Sem comentários e/ou sugestões.

Continuar como está.

Nenhuma

.

Precisamos de um espaço para estudar, que não seja a atual biblioteca junto aos alunos do ensino médio. A biblioteca 
está deixando muito a desejar em organização; muitos alunos do ensino médio ociosos e ocupando espaços sem 
necessariamente estar estudando.

Fazer oficina de didática tendo em vista que muitos professores não sabem repassar o conteúdo das aulas

Bom

Nenhum

Nada a declarar

.

nenhuma

nada a acrescentar

n
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.

não

Sem sugestão

criação de bibliotecas setoriais

ok

.

Sem comentarios

Boa coordenação.

Mais participação junto aos Alunos, visar mais a intimidade acadêmica com os alunos, para entender como estão e 
tratamento de igual pra igual perante a todos.

ótima coordenadora, preciso melhorar um pouco mais na conversação com os alunos, mas até agora no meu ver está 
cumprindo com suas obrigações corretas

.

--

.

Nenhuma

Nenhum comentário a tecer.

.

Nada a declarar

.

...

Deveriam prestar atenção a esses professores que reprovam em massa, será se a culpa é só do aluno? Acredito que 
todos perdemos com isso.

Nada a comentar.

A COORDENAÇÃO ESTÁ FAZENDO O SEU PAPEL.

Muito bom.

.

.

NADA

.

.

Disponibilizar cadeiras de férias.

MELHORAR A COMUNICAÇÃO

.

Sem comentários.

Nada a declarar

Sem sugestões.

*******************

Sem sugestões e comentários!

03/05/2018 16:22 Página: 7 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

Continuem melhorando

Bom.

.

Nada a comentar

....

Sem comentários.

sem comentarios

.

.

.

.

Xxxx

ND

Não

ok

Gostaria que a qualidade dos quadros do predio novo melhorasse.

sem comentários

Sem Sugestões

void

melhoria dos laboratorios

Esta de parabéns pelo bom trabalho desenvolvido.

.

Nenhum

.

.

w

sem sugestão

.

Nenhuma

Nada

não

ok

Nenhuma

Nada a declarar.

.

.

nada a declarar

Sem comentários
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Bom

muito bom!

a

nada a declarar

.

Sem sugestões.

Z

---

nada

...

nenhum

A

N

Continue seu trabalho.

bom

nada a comentar

ND

N

Poderia oferecer mais cadeiras de férias e ter mais aula a noite, pra quem trabalha

z

Continue assim!!!!

Muito atenciosa

Sem sugestões

quando precisei resolver alguma coisa fui bem recebido

Excelente

-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Manter o bom atendimento e melhorar sempre

.

Sem sugestões.

.

N/D

nao

Sem sugestões

NADA A DECLARAR

conciliar os horários para atender a todos

Total de respostas: 231 Deveriam responder: 369 Não respondidos: 138

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas
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-

nada

.

laboratórios mais modernos

Vejam a quantidade de alunos reprovados por matérias e notem que nem sempre a culpa é do aluno.

-

Ofertar mais disciplinas de ferias e optativas

SEM COMENTÁRIOS

nenhuma.

.

.

Melhorar a higiene dos ambientes

Solicitar a abertura de editais para contratação de mais professores para o departamento, pois têm professores 
sobrecarregados com duas ou mais disciplinas de 75 e 90h.

Não

Muito bom

Não tenho

Nada

.

-

.

Nenhuma

Não.

ok

Sem sugestões

..

.

Excelente.

NENHUM

Nenhuma sugestão.

Maior número de aulas práticas.
Diminuição de carga horária de disciplinas como Mecânica Geral e Termodinâmica.
Disciplinas exclusivas para aula prática como: Laboratório de Circuitos Elétricos, Laboratório de Máquinas Elétricas e etc.

Nenhuma

.

nada a acrescentar

Nada a declarar

Nada a declarar

bom
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.

Nenhum

.

.

.

Não

Deve ser revista a ementa, rever a permanência de alguns professores em determinadas disciplinas, como por exemplo 
Circuitos Elétricos - Prof. Lindomar e Termodinâmica - Prof. Alvino

Nada

.

.

--

.

.

nenhuma

nada

Sem Comentários

.

Muito bom

Sem sugestões

.

Nada a declarar.

Sem comentários.

Não

Os quadros das salas de aula do primeiro piso do prédio anexo são péssimos. Tem dimensões muito pequenas, então 
precisam ser apagados a todo momento, além do que ficam manchados após apagar.

.

.

Sem comentários

X

sem comentários

x

Apesar das dificuldades, ainda é um bom curso.

sem sugestões

Nenhum

Nenhum.

Muito bom.

nao

....
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.

mais disciplinas optativas

NENHUM

Ok

nda

.

NA

Ok

N

Muito bom

.

*

nada a declarar

sem comentários

N/a

a comida do refeitório é ruim

-

Xnxnxxxb

Excelente

Bom trabalho

.

.

.

aaa

N

Tt

bbb

b

Estabelecer parcerias com as empresas que atuam no estado do Maranhão, para possibilitar uma vivência prática que 
pudesse anteceder o estágio, como por exemplos as visitas.

muito bom

Sem comentários

Nenhuma

.

Sem sugestões

Nada a declarar

Sem comentários e/ou sugestões.

Continuar como está.

Nenhuma
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.

Precisamos de um espaço para estudar, que não seja a atual biblioteca junto aos alunos do ensino médio. A biblioteca 
está deixando muito a desejar em organização; muitos alunos do ensino médio ociosos e ocupando espaços sem 
necessariamente estar estudando.

muito bom

Bom

Nenhum

Nada a declarar

.

nenhuma

nada a acrescentar

n

.

não

Sem sugestão

nada a declarar

ok

.

Sem comentarios

O curso carece de professores, principalmente na área de circuitos, onde está havendo sobrecarga do único professor da 
mesma, o que prejudica os alunos também.

Maior disponibilidade dos laboratórios para os alunos.

ótimo curso, está de parabéns, e que continue a melhorar cada vez mais

.

--

.

Nenhuma

Reavaliar o quadro de professores.

.

Nada a declarar

.

...

Bom

Nada a comentar.

MUITA TEORIA E POUCA PRÁTICA, DEVERIA TER MAIS CADEIRAS DE GESTÃO.

Muito bom.

.

.
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NADA

.

.

nenhuma.

MELHORAR OS LABORATORIOS

.

Sem comentários.

Nada a declarar

Sem sugestões.

*******************

Sem sugestões e comentários!

Continuem melhorando

Bom.

.

Nada a comentar

....

Sem comentários.

sem comentarios

.

.

.

.

Xxxx

ND

Não

ok

Nada a declarar

sem comentários

Sem Sugestões

void

mais visitas tecnicas

O curso é muito bom.

.

Nenhum

.

.

w

sem sugestão
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.

Nenhuma

Nada

não

ok

Nenhuma

Nada a declarar.

.

.

nada a declarar

Sem comentários

Bom

muito bom!

a

nada a declarar

.

Sem sugestões.

Z

-

nada

...

nenhum

A

N

Melhoras.

bom

nada a comentar

ND

N

Poderia oferecer mais cadeiras de férias e ter mais aula a noite, pra quem trabalha

x

Sem Comentários

Curso excelente

Sem sugestões

O curso ainda é um dos melhores , mas podemos melhorar ainda mais para atender a demanda.

Excelente

-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Manter o bom atendimento e melhorar sempre

.

Sem sugestões.

.

N/D

nao

Sem sugestões

NADA A DECLARAR

conciliar os horários para atender a todos

Total de respostas: 231 Deveriam responder: 369 Não respondidos: 138

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

Respostas

-

nada

.

nenhum

Vejam a quantidade de alunos reprovados por matérias e notem que nem sempre a culpa é do aluno.

-

Melhorar recursos para aprendizagem

SEM COMENTÁRIOS

melhorar a relação com alunos  e coordenação

.

.

Nenhum

Estes questionários obrigatórios poderiam ser separados bem melhor, mais específicos em relação ao que se refere a 
professor, curso e DESU. A fim de se evitar tantas repetições, pois alguns casos acabamos realizando mais de uma 
avaliação em relação a DESU, coordenacão de cursos, etc.

Não

Muito bom

Não tenho

Nada

.

-

.

Nenhuma

Não.

ok

Sem sugestões

.
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.

Muito bom.

NENHUM

Nenhuma sugestão.

Nada.

Nenhuma

.

nada a acrescentar

Nada a declarar

Nada a declarar

bom

.

Nenhum

.

.

.

Não

-

Nada

.

.

-

.

.

nenhuma

nada

Sem Comentários

.

Muito bom

Sem sugestões

Necessita de atendimento mais prático e facilitado.

Nada a declarar.

Sem comentários.

Não

Os quadros das salas de aula do primeiro piso do prédio anexo são péssimos. Tem dimensões muito pequenas, então 
precisam ser apagados a todo momento, além do que ficam manchados após apagar.

.

sem sugestões

Incentivar a prática esportiva do ensino superior, visto que os discentes não possuem um horário para tal prática, além de 
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não poderem se inscrever no JUMs (jogos universitários maranhenses) pois a instituição não se encontra filiada. Por favor, 
disponibilizem um horário para prática esportiva.
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 da coxa, porém homens não podem entrar com bermuda. 
Reformar banheiros e melhorar a infraestrutura do estacionamento.

X

sem comentários

xx

Acredito que cumpre bem o seu papel.

sem sugestões

Nenhum

Nenhum.

Muito bom o desempenho.

nao

....

.

observem o indice de reprovação nas disciplinas ministradas por lindomar de engenharia elétrica e tomem um atitude

NENHUM

Ok

nda

.

NA

Ok

N

Muito bom

.

*

nada a declarar

sem comentários

N/a

a comida do refeitório é ruim

-

Nznznsssn

Excelente

Precisa de mais agilidade e presença

.

.

.

aaa
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N

Tt

bbb

c

Manter o trabalho que vem sendo feito.

muito bom

Sem comentários

Nenhuma

.

Sem sugestões

Nada a declarar

Sem comentários e/ou sugestões.

Continuar como está.

Nebhma

.

Precisamos de um espaço para estudar, que não seja a atual biblioteca junto aos alunos do ensino médio. A biblioteca 
está deixando muito a desejar em organização; muitos alunos do ensino médio ociosos e ocupando espaços sem 
necessariamente estar estudando.

bom

Bom

Nenhum

Nada a declarar

.

nenhuma

nada a acrescentar

n

Não colocar essas perguntas de coordenação em todas as disciplinas

não

Sem sugestão

avaliem a insatisfação dos alunos do professor Lindomar

ok

.

Sem comentarios

Esse questionário está ruim novamente. Precisamos responder às mesmas perguntas EM CADA CADEIRA. Ou seja, eu 
terei que escrever várias vezes a mesma coisa. As perguntas repetidas poderiam ser incorporadas a um só questionário 
geral.

Regular

que cria um vínculo maior com os alunos

.

--
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.

Nenhuma

Ser mais presente.

.

Nada a declarar

.

...

Nada

Nada a comentar.

PREFERIA QUANDO ERA O CLAUDIO O DIRETOR AS COISAS ERAM RESOLVIDAS DE FORMA MAIS RÁPIDAS..

Muito bom.

.

.

NADA

.

.

nenhuma.

MAIS AGILIDADE

.

Sem comentários.

Nada a declarar

Sem sugestões.

*******************

Sem sugestões e comentários!

Continuem melhorando

Bom.

Não respondem emails

Nada a comentar

....

Sem comentários.

sem comentarios

.

.

.

.

Xxx

ND

Não
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ok

Nada a declarar

sem comentários

Sem Sugestões

void

mais informações aos alunos

Esta de parabéns pelo bom trabalho desenvolvido.

.

Nenhum

.

.

w

sem sugestão

.

Nenhuma

Nada

Relatar a dificuldade dos alunos do ensino superior para conseguir usar a quadra poliesportiva

ok

Nenhuma

Nada a declarar.

.

.

nada a declarar

Sem comentários

Boa

profissionais vão embora antes do fim do expediente!

a

nada a declarar

.

Sem sugestões.

F

--

nada

...

nenhum

A

N

Melhoras.
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bom

nada a comentar

ND

N

Poderia oferecer mais cadeiras de férias e ter mais aula a noite, pra quem trabalha

c

Sem Comentários

Administração boa

Sem sugestões

Quando precisei sempre tive meus problemas resolvidos

Excelente

-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Manter o bom atendimento e melhorar sempre

.

Sem sugestões.

.

N/D

nao

Sem sugestões

NADA A DECLARAR

conciliar os horários para atender a todos

Total de respostas: 231 Deveriam responder: 369 Não respondidos: 138

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

Respostas

-

nada

.

nenhuma

Água, sabonete, papel higiênico e um pouco de limpeza para o banheiro

-

Melhorar recursos para aprendizagem

SEM COMENTÁRIOS

nenhuma.

.

.

Higiene é essencial. É necessário melhorar e muito nesse quesito, principalmente em relação aos banheiros.

Nada a declarar.

Essa deva ser a quinta vez que faço a mesma reclamação, o campus monte castelo precisa de bebedouros de qualidade e 
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que ofereçam água gelada, pq os que estão oferecem somente água em temperatura ambiente.

Muito bom

Não tenho

Nada

.

-

.

Nenhuma

Não.

ok

Sem sugestões

.

.

melhorar a infraestrutura.

NENHUM

Nenhuma sugestão.

Atualização dos acervos de livros na biblioteca, bem como um maior prazo para a entrega do livro.

Nenhuma

.

pedir a avaliação da Desu, instituição, e coordenador de curso em apenas UM questionário e tornar as sugestões e/ou 
comentários opcionais

Nada a declarar

Nada a declarar

bom

.

Nenhum

.

.

.

Não

-

Nada

.

.

--

.

.

nenhuma

nada
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Sem Comentários

.

Muito bom

Sem sugestões

.

Já foi respondido no questionário de disciplina cursada.

Sem comentários.

Não

Os quadros das salas de aula do primeiro piso do prédio anexo são péssimos. Tem dimensões muito pequenas, então 
precisam ser apagados a todo momento, além do que ficam manchados após apagar.

.

sem sugestões

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.
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 da coxa, porém homens não podem entrar com bermuda. 
Reformar banheiros e melhorar a infraestrutura do estacionamento. Variar o cardápio do restaurante.

X

sem comentários

xxx

Apesar dos problemas, ainda oferece uma boa educação.

sem sugestões

Nenhum

Nenhum.

Melhoria permanente e continuada.

nao

...

.

e

NENHUM

Ok

nda

.

NA

Ok

N

Muito bom

.
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*

nada a declarar

sem comentários

N/a

A comida do refeitório é ruim. Fica claro que não há um controle de qualidade nesse sentido (o sabor). Isso indica que 
outras características da refeição, como a higiene podem ter o mesmo tratamento.

-

Snsbsbsb

Excelente

Bom trabalho

.

.

.

aaa

N

Tt

bbb

d

Melhorar o acervo da biblioteca.

muito bom

Sem comentários

Nenhuma

.

Sem sugestões

Nada a declarar

Sem comentários e/ou sugestões.

Melhorar acervo da biblioteca

Nenhuma

.

Precisamos de um espaço para estudar, que não seja a atual biblioteca junto aos alunos do ensino médio. A biblioteca 
está deixando muito a desejar em organização; muitos alunos do ensino médio ociosos e ocupando espaços sem 
necessariamente estar estudando.

bom

Bom

Nenhum

Nada a declarar

.

nenhuma

nada a acrescentar
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É necessária uma ampliação das características praticas do curso, não realizadas devido a falta de materiais para tal

.

não

Sem sugestão

nada a declarar

ok

.

Sem comentarios

A estrutura de estacionamento encontra-se realmente PRECÁRIA. O uso do campo e da quadra encontra-se impossível por 
parte dos alunos da elétrica e, pra piorar, a biblioteca tem poucas opções de títulos.

Já falado.

O Instituto está de parabéns

.

--

.

Nenhuma

Melhorar os ambientes de estudo.

.

Nada a declarar

.

...

Nada

Nada a comentar.

NENHUM

Muito bom.

.

.

NADA

.

.

nenhuma.

TRAZER O QUE TIVER DE BOM E OUTRAS FACULDADES PARA O IFMA.

.

Sem comentários.

Nada a declarar

Sem sugestões.

*******************

Sem sugestões e comentários!

Continuem melhorando
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Bom.

.

Nada a comentar

.. ..

Sem comentários.

sem comentarios

.

.

.

.

Xxxx

ND

Não

ok

Nada a declarar

sem comentários

Sem Sugestões

void

melhoria dos laboratorios

Falta melhorar consideravelmente o sistema, pois normalmente esta inoperante.

.

Nenhum

.

.

s

sem sugestão

.

Nenhuma

Nada

não

ok

Nenhuma

Nada a declarar.

.

.

nada a declarar

Melhorar o acervo bibliográfico, pouca diversidade e pouca quantidade de livros

Bom
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muito bom!

a

nada a declarar

.

Sem sugestões.

X

--

nada

...

nenhum

A

N

Melhoras.

bom

nada a comentar

ND

N

Poderia oferecer mais cadeiras de férias e ter mais aula a noite, pra quem trabalha

v

Melhorar o acervo da biblioteca para cursos superiores.

Infraestrutura melhorando

Sem sugestões

temos um prédio novo, mas precisamos melhorar ainda mais

Excelente

-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Manter o bom atendimento e melhorar sempre

.

Sem sugestões.

.

N/D

nao

Sem sugestões

NADA A DECLARAR

conciliar os horários para atender a todos

Total de respostas: 231 Deveriam responder: 369 Não respondidos: 138
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Aplicação: Avaliação Desu - Monte Castelo - 2017/1 - Cursos

Agrupado por: Curso EM - Engenharia Mecânica Industrial

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

Total de respostas: 115
Deveriam responder: 259
Não respondidos: 144
Média: 3,85

34 Excelente
36 Muito Bom
39 Bom
6 Regular 29,57 %

31,3 %

33,91 %

5,22 %

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

Total de respostas: 115
Deveriam responder: 259
Não respondidos: 144
Média: 3,74

29 Excelente
35 Muito Bom
45 Bom
4 Regular
2 Insatisfatório

25,22 %
30,43 %

39,13 %

3,48 %
1,74 %

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

Total de respostas: 115
Deveriam responder: 259
Não respondidos: 144
Média: 3,45

23 Excelente
26 Muito Bom
51 Bom
10 Regular
5 Insatisfatório 20 %

22,61 %

44,35 %

8,7 %

4,35 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 115
Deveriam responder: 259
Não respondidos: 144
Média: 3,43

22 Excelente
27 Muito Bom
50 Bom
11 Regular
5 Insatisfatório 19,13 %

23,48 %

43,48 %

9,57 %

4,35 %

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

Total de respostas: 115
Deveriam responder: 259
Não respondidos: 144
Média: 3,36

16 Excelente
28 Muito Bom
55 Bom
13 Regular
3 Insatisfatório

13,91 %

24,35 %

47,83 %
11,3 %

2,61 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 115
Deveriam responder: 259
Não respondidos: 144
Média: 3,32

16 Excelente
29 Muito Bom
51 Bom
14 Regular
5 Insatisfatório

13,91 %

25,22 %

44,35 % 12,17 %

4,35 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 115
Deveriam responder: 259
Não respondidos: 144
Média: 3,29

17 Excelente
27 Muito Bom
49 Bom
16 Regular
6 Insatisfatório

14,78 %

23,48 %

42,61 %
13,91 %

5,22 %

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

Total de respostas: 115
Deveriam responder: 259
Não respondidos: 144
Média: 3,23

16 Excelente
29 Muito Bom
44 Bom
17 Regular
9 Insatisfatório

13,91 %

25,22 %

38,26 %

14,78 %

7,83 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

Nenhuma

.

Sem sugestões

Nenhuma sugestão

Bom

Sem comentários

Não tenho

ND

Bom

.

Pode ser melhor

Tem desenvolvido um ótimo trabalho.

bom

a
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Satisfatório

Nenhum

nao tem

.

Estou satisfeita

Parabéns

Nenhuma

melhorar as atividades práticas

Sem sugestões

Não precisei recorrer durante esse período

Melhorar salas

Nenhuma

N

.

disponibilizar uma forma de comunicação com os alunos seria uma boa

nenhuma

0

bom

Manter os alunos mais informados

n

Revisar cargas horárias

ND

Nada a acrescentar

NADA

Sem comentário especiais

ioip

Excelente

nenhum

NADA

.

Sem comentários

nenhum

Bom

As salas de apoio ao estudo são escassas, os laboratórios não são ergonomicamente adequados, pois possuem 
cadeiras desconfortáveis e recursos visuais mal posicionados dificultando a visualização. As aulas são distribuídas em 
horários ruins, pois as disciplinas específicas estão sendo ofertadas normalmente à tarde e isso prejudica os alunos, 
assim como eu, que trabalham antes de ir às aulas.

Nada a comentar.

sem comentários
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.

Nada

Ótima

bom

Sempre presente

Nada a sugerir

.

Nada a acrescentar.

bom

Coordenador presente.

nenhuma sugestão ou comentário

a

Bom

Bom

Bom

Nd

x

Bom

Ótimo

Bom

Nenhuma

Muito bom!!

acompanhar mais e se interessar mais

Atendem com presteza.

Sem comentarios!

Bom atendimento

bom

.

Nenhuma

.

Sem comentário.

.

Bom

Nada a declarar.

Não há

-

.

Investir mais em laboratórios e no desenvolvimento científico dos alunos
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...

*

NA

Retirar os professores faltosos - Silvio Rogério Batista

.

ok

.

nada

nada a comentar.

...

Sem sugestões

Ok

Nenhuma sugestão

.

Sem sugestões no momento.

Disponibilizar mais salas

ampliar o horário de atendimento pela manhã.

Não há

SEM COMENTÁRIOS

sem comentarios

.

bom

f

Excelente desempenho.

- Implementar aulas práticas, interagir com outros departamentos.

n

ok

Total de respostas: 115 Deveriam responder: 259 Não respondidos: 144

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

Nenhuma

.

Sem sugestões

Nenhuma sugestão

Bom

Mais atividades em laboratório

Não tenho

ND

Bom
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.

Pode ser melhor

Tem desenvolvido um bom trabalho.

bom

b

Satisfatório

Nenhum

nao tem

.

Estou satisfeita

Excelente

Nenhuma

melhorar as aulas práticas

Sem comentários

Nada a reclamar haja vista a minha atual disponibilidade no curso.

Melhorar salas

Nenhuma

N

.

nada não

nenhuma

0

bom

Ok

n

Otimo

ND

Nada a acrescentar

NADA

Sem comentários especiais

po

Excelente

nenhum

nada

.

Sem comentários

nenhum

Bom
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Sugiro, solicito que as disciplinas específicas do curso sejam ofertadas no período noturno.

Nada a comentar.

sem comentários

.

Nada

Aumentar interação dos alunos com o curso

bom

Bom

Nada a sugerir

.

Nada a acrescentar.

bom

Excelente curso.

nenhuma sugestão ou comentário

a

Bom

Bom

Bom

Nd

x

Bom

Ótimo

Bom

Nenhuma

Muito bom!!

tem que melhorar é tudo

Muito bom, mas falta melhora nos laboratórios

Sem comentarios!

Melhorar laboratorios

bom

.

Nenhuma

.

Sem comentário.

.

Muito Bom

Nada a declarar.

Não há
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-

.

Adaptar a grade curricular a realidade do nosso estado e do nosso país. Precisamos de profissionais aptos para a 
industria. Muitas das teorias vistas no curso não trazem colaboração significativa para nossa carreira.

....

*

NA

Retirar os professores que não tem compromisso com os alunos e curso-Silvio Rogério Batista

.

ok

.

nada

nada a comentar.

...

Sem sugestões

Ok

Nenhuma sugestão

.

Sem sugestões no momento.

Boa carga horária

visitas as empresas, principalmente que não tem vivencia da área.

Não há

SEM COMENTÁRIOS

sem comentarios

.

bom

f

Aquisição de mais livros para o acervo da biblioteca

- Melhorar os laboratórios e equipamentos.

n

ok

Total de respostas: 115 Deveriam responder: 259 Não respondidos: 144

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

Respostas

Nenhuma

.

Sem sugestões

Nenhuma sugestão

Bom
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Melhor atendimento

Não tenho

ND

Bom

.

POde ser melhor

Tem desenvolvido um bom trabalho.

bom

c

Satisfatório

Nenhum

nao tem

.

Deve melhorar o atendimento de alguns funcionários

Melhorar o atendimento

Nenhuma

acrescentar mais cursos de engenharia

Sem comentários

Não precisei de nada especificamente durante este período. Mas a comunicação pelo sistema ocorreu de maneira 
satisfatória.

Melhorar salas

Nenhuma

N

.

bele

nenhuma

0

bom

Ok

n

Burocrático

ND

Nada a acrescentar

O DESU não pressiona os professores a entregarem as notas no tempo e nem providencia qualquer punição caso os 
professores não cumpram suas responsabilidades. Tenho disciplina sem nota há mais de um ano e o DESU nunca fez 
nada.

Sem comentários especias

xtg

Excelente
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nenhum

nada

.

Sem comentários

pessimo

Bom

Sugiro, solicito que as disciplinas específicas do curso de engenharia mecânica sejam ofertadas no período noturno. 
Normalmente as disciplinas tem sido ofertadas à tarde.

Nada a comentar.

sem comentários

.

Nada

Bom atendimento

bom

Sempre muito prestativos e atenciosos, todos.

Nada a sugerir

.

Nada a acrescentar.

bom

Bom trabalho.

nenhuma sugestão ou comentário

a

Bom

BOm

Bom

Nd

x

Bom

Ótimo

Bom

Nenhuma

Muito bom!!

melhorar

Bom atendimento

Sem comentarios!

Por enquanto bom

bom

.

Nenhuma
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.

Sem comentário.

.

Bom

O atendimento do DeSU via fone e e-mail está deixando muito a desejar.

Não há

-

.

Melhorar o quadro de tecnicos laboratoriais. Muitos alunos ficam desamparados durante as atividades laboratorias. 
Aumentar o incentivo a pesquisa nos cursos de graduação, mesmo pelo desenvolvimento de projetos voluntarios. A 
pesquisa cientifica é de vital importancia para a formação do profissional.

.....

*

NA

Retirar os professores que não tem compromisso com os alunos e curso-Silvio Rogério Batista

.

ok

.

nada

nada a comentar.

...

Sem sugestões

Ok

Nenhuma sugestão

.

Sem sugestões no momento.

Ahh

xx

Não há

SEM COMENTÁRIOS

sem comentarios

.

bom

f

Excelente desempenho.

- Disponibilizar mais atendentes.

n

ok

Total de respostas: 115 Deveriam responder: 259 Não respondidos: 144
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Sugestões E/ou Comentários para o Ifma - Campus São Luís - Monte Castelo

Respostas

Nenhuma

.

Sem sugestões

Nenhuma sugestão

Bom

Sem comentários

Não tenho

ND

Bom

.

Pode melhorar

Tem desenvolvido um bom trabalho.

bom

d

Satisfatório

Nenhum

nao tem

Melhorar a qualidade dos laboratórios.

Deve melhorar a estrutura

Mais segurança

Nenhuma

adicionar uma área de lazer no ifma para o superior

Sem sugestões

Bebedouros insuficientes, banheiros femininos sem papel higiênico, nem sabão para lavar as mãos, estacionamento atual 
precário.

Melhorar salas

Nenhuma

N

.

ok

nenhuma

0

bom

Ok

n

Excelente
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ND

Nada a acrescentar

NADA

Sem comentários especiais

rdy

Excelente

nenhum

nada

.

Sem comentários

bom

Bom

Disponibilizem mais espaços de estudo. A biblioteca está saturada.

Nada a comentar.

sem comentários

.

Nada

Campus necessita de uma isolação sonora na parte da biblioteca

bom

Melhorar segurança

Nada a sugerir

.

Nada a acrescentar.

bom

Ótima instituição.

nenhuma sugestão ou comentário

a

Bom

Bom

Bom

Nd

x

Bom

Ótimo

Bom

Nenhuma

Muito bom!!!!

melhorar
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Instabilidade constante na internet, suap e qacad.

Sem comentarios!

Melhorias na infraestrutura

bom

.

Nenhuma

.

Sem comentário.

.

Bom

Nada a declarar.

Não há

-

.

Melhorar a fiscalização dos alunos do ensino médio. Muitos deles ficam ociosos durante o dia todo, e incomodam com 
barulho os alunos que tentam estudar na biblioteca. Atrapalham até mesmo o fluxo nos corredores.

....

*

NA

Retirar os professores que não tem compromisso com os alunos e curso-Silvio Rogério Batista

.

ok

.

nada

nada a comentar.

...

Sem sugestões

Ok

Nenhuma sugestão

.

Sem sugestões no momento.

Disponibilizar mais acervo

xx

Não há

SEM COMENTÁRIOS

sem comentarios

.

bom

f
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Aquisição de mais livros para o acervo da biblioteca

- Melhorar a estrutura física, principalmente banheiros.

n

ok

Total de respostas: 115 Deveriam responder: 259 Não respondidos: 144
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Aplicação: Avaliação Desu - Monte Castelo - 2017/1 - Cursos

Agrupado por: Curso MT - Licenciatura em Matemática

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

Total de respostas: 102
Deveriam responder: 223
Não respondidos: 121
Média: 3,85

37 Excelente
23 Muito Bom
35 Bom
4 Regular
3 Insatisfatório

36,27 %

22,55 %

34,31 %

3,92 %

2,94 %

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

Total de respostas: 102
Deveriam responder: 223
Não respondidos: 121
Média: 3,75

32 Excelente
24 Muito Bom
38 Bom
4 Regular
4 Insatisfatório

31,37 %

23,53 %

37,25 %

3,92 %

3,92 %

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

Total de respostas: 102
Deveriam responder: 223
Não respondidos: 121
Média: 3,55

25 Excelente
20 Muito Bom
45 Bom
10 Regular
2 Insatisfatório 24,51 %

19,61 %

44,12 %

9,8 %

1,96 %

03/05/2018 16:22 Página: 45 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 102
Deveriam responder: 223
Não respondidos: 121
Média: 3,65

30 Excelente
20 Muito Bom
39 Bom
12 Regular
1 Insatisfatório

29,41 %
19,61 %

38,24 %

11,76 %

0,98 %

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

Total de respostas: 102
Deveriam responder: 223
Não respondidos: 121
Média: 3,74

30 Excelente
28 Muito Bom
34 Bom
7 Regular
3 Insatisfatório

29,41 %

27,45 %

33,33 %

6,86 %

2,94 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 102
Deveriam responder: 223
Não respondidos: 121
Média: 3,53

24 Excelente
24 Muito Bom
40 Bom
10 Regular
4 Insatisfatório 23,53 %

23,53 %

39,22 %

9,8 %

3,92 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 102
Deveriam responder: 223
Não respondidos: 121
Média: 3,25

20 Excelente
20 Muito Bom
38 Bom
13 Regular
11 Insatisfatório 19,61 %

19,61 %

37,25 %

12,75 %

10,78 %

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

Total de respostas: 102
Deveriam responder: 223
Não respondidos: 121
Média: 3,04

22 Excelente
13 Muito Bom
34 Bom
13 Regular
20 Insatisfatório 21,57 %

12,75 %

33,33 %

12,75 %

19,61 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

NADA

Nada

ok

Nada

.

.

Não tenho sugestões.

nada a declarar.

Nenhum

...

Não tenho

nenhuma

Não

Nenhum
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Nada

nada a declarar

NADA A DECLARAR.

Nenhuma

Primeiro- o curso muito bom a instituição atendeu a maioria dos requisitos, porém deveriam analisar sobre as cadeiras que 
não são ofertadas a cada semestre, isto acaba prejudicando o aluno.
Espero que resolvam sobre isto.

..

Excelente!

0

muito bom

ÓTIMO TRABALHO

Nenhuma

nenhum

Inovação

Ok

sem sugestão

Excelente

Sem sugestões

Nenhum

"quer conhecer o homem dá poder a ele"

....

Nenhum

não

.

Nenhuma

EXCELENTEEXCELENTE

1

S

Nada a comentar

Estar desempenhando um bom trabalho diante da coordenação.

Nenhuma

sem

Disponibilidade de salas para estudos

*

Muito bom.

Nada a declarar.

NADA A DECLARAR

.
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Se importar mais com os alunos, conseguir um local de estudos para os alunos

nada a declarar

Se mostrar mais presente no curso para os alunos saberem a quem recorrer.

muito organizado

nada a declarar

Que continue com esse trabalho excelente

.

Nada a comentar

Nada a declarar!

Nada

Nada a declarar

bom

excelente

nada a declarar

nenhum

.

sem sugestões

.

MUITO BOA A CORDENAÇÃO

nenhuma

nenhuma

nada a declarar

nada a declarar

Nenhuma

não

Estou Satisfeito.

B

huuuuu

Acho que deve haver um acompanhamento mais intensivo sobre os assuntos abordados em sala de aula.

Nenhuma

SEM COMENTÁRIO

Nada a declarar

Ter disciplinas de ferias

I

Elabora uma divisão referente ao refeitório para não prejudicar os alunos dos cursos superiores.

Sem comentários.

Faltam livros da área. Poderia ser melhor divulgado atividades relacionadas ao curso como eventos, concursos, estágios, 
etc.

Sempre dispostos a ajudar.
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s/s

Ok

BOM

Não sei como esta funcionando a coordenação do curso, matricula trancada.

N

.

Sem sugestões

NA

Bom

NÃO TENHO SUGESTÕES

nada a declarar

;

Xxxccccc

Total de respostas: 102 Deveriam responder: 223 Não respondidos: 121

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

NADA

Nada

ok

Nada

.

.

Não tenho sugestões.

nada a declarar.

Nenhum

...

Não tenho

nenhuma

Não

Nenhum

Nada

nada a declarar

NADA A DECLARAR.

Nenhuma

Nada a declarar.

..

Curso altamente organizados professores qualificados.

0

muito bom
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A CARGA HORARIA DE AULA DE ELEMENTOS TEM QUE SER MAIOR

Nenhuma

nenhum

Inovação

Ok

sem sugestão

Excelente

Sem sugestões

Nenhum

mudar o coordenador de 6 em 6 meses

...

Nenhum

não

.

Nenhuma

EXCELENTEEXCELENTE

1

D

Nada a comentar

O Curso de Matemática do Campus Monte Castelo é muito possui excelentes professores porém como já falei 
anteriormente o horário de algumas disciplinas precisam ser revistos.

Nenhuma

gostaria que acabace, com isso de uma cadeira depender da outra

Mais oferecimento de cursos extra curriculares.

*

É um curso excelente.

Nada a declarar.

NADA A DECLARAR

.

conseguir um local de estudos para os alunos

nada a comentar

Nenhuma

gosto muito do curso e quero ver sempre na frente

nada a declarar

Que o curso superou as mhas expectativa

.

Nada a comentar

Nada a declarar!

Nada
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Nada a declarar

bom

excelente

nada a declarar

nenhum

.

sem sugestões

.

BOM O CURSO

nenhuma

nenhuma

nada a declarar

nada a declarar

Nenhuma

não

Estou Satisfeito.

B

huuuuu

Os professores devem trabalhar melhor o conteúdo de prova na sala de aula.

Nenhuma

SEM COMENTÁRIO

Nada a declarar

Que os alunos possam fazer cadeiras que presas por outras, para poder n se atrazar tanto

F

Nenhuma

Sem comentários.

Faltam livros da área.

De grande importância.

s/s

Ok

BOM

Quando esta estava estudando, professores das disciplinas muito bons.

N

.

Sem sugestões

NA

Bom

NÃO TENHO SUGESTÕES
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nada a declarar

.

Xxxxx

Total de respostas: 102 Deveriam responder: 223 Não respondidos: 121

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

Respostas

NADA

Nada

ok

Nada

.

.

Não tenho sugestões.

nada a declarar.

Nenhum

...

Não tenho

nenhuma

Não

Nenhum

Nada

nada declarar

NADA A DECLARAR.

Nenhuma

As cadeiras do curso de matemática não é ofertada a cada semestre.
Isto acaba prejudicando a graduação do aluno.

..

Excelente desenvolvimento pedagógico e acadêmico.

0

muito bom

A CARGA HORARIA DE AULA DE ELEMENTOS TEM QUE SER MAIOR

Nenhuma

nenhum

Inovação

Ok

sem sugestão

Excelente

Sem sugestões

Nenhum
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ok

....

Nenhum

não

educação mandou lembranças

Nenhuma

EXCELENTEEXCELENTE

1

D

Nada a comentar

Dá mais atenção aos cursos de licenciatura do campus.

Nenhuma

sem

Mais oferecimento de cursos extra curriculares

*

Ótimo.

Nada a declarar.

NADA A DECLARAR

.

Ter mais presteza em atender os alunos

nada a comentar

Nenhuma

muito atuante o Alberico

já declarar

Que continue com esse trabalho excelente

.

Nada a comentar

Nada a declarar!

Nada

Nada a declarar

bom

excelente

nada a declarar

nenhum

.

sem sugestões

.

BOA A DIRETORIA
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nenhuma

nenhuma

nada a declarar

nada a declarar

Nenhuma

não

Estou Satisfeito.

B

huuuuu

Deve haver mais pessoas disponíveis para atendimento em alguns horários do dia.

Nenhuma

SEM COMENTÁRIO

Nada a declarar

Nem uma

M

Nenhuma

Propor mais informações no sistema acadêmico.

.

Sempre dispostos a ajudar.

s/s

Ok

BOM

Não sei informar

Deveriam rever algumas coisa com, se um curso como o de Licenciatura de Matemática é ofertado para o turno vespertino, 
não deve ter cadeiras na parte da noite, nem todos os alunos estão disponíveis e justamente por esse motivo tive de 
reprovar cadeiras que eram a noite, e eu me matriculei para um curso vespertino e não integral.

.

Sem sugestões

NA

Bom

NÃO TENHO SUGESTÕES

nada a declarar

..

Xxxxxxc

Total de respostas: 102 Deveriam responder: 223 Não respondidos: 121

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

Respostas

NADA

Nada
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ok

Nada

.

.

Não tenho sugestões.

nada a declarar.

Nenhum

...

Não tenho

nenhuma

Não

Nenhum

Nada

sugestão para o ifma, um quadro indicando as salas de aulas , secretarias , departamentos e diretoria para os visitantes se 
orientar e os alunos  novatos encontrar sua sala.

NADA A DECLARAR.

Melhorá a Biblioteca

Nada a declarar.

..

IFMA o meu estabelecimento educacional que já estudei.

0

muito bom

EXCELENTE

Nenhuma

nenhumu

Inovação

Ok

sem sugestão

Excelente

Sem sugestões

Nenhum

ok

...

Nenhum

não

a sala ao lado do auditorio , no corredor do demat fede e arde o nariz de quem tem problemas respiratórios. façam uma 
limpeza la

Nenhuma

EXCELENTEEXCELENTE
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1

X

Nada a comentar

A biblioteca estar com uma carência muito grande de livros atualizados pelo menos na área de matemática.

Nenhuma

sem

Melhoria e aumento na quantidade  nos aparelhos de água e nos banheiros do prédio

*

...

Nada a declarar.

NADA A DECLARAR

.

Melhorar na qualidade das refeições

nada a comentar

Nenhuma

Eu so tenho a agradecer a esta grande instituição

...

Que sua equipe continue com esse trabalho exlente

.

Nada a comentar

Nada a declarar!

Nada

Nada a declarar

bom

excelente

nada a declarar

nenhum

.

sem sugestões

.

ÓTIMO,,MUITO BOA A INSTALÇÃO

nenhuma

nenhuma

nada a declarar

nada a declarar

Nenhuma

não

Estou Satisfeito.

03/05/2018 16:22 Página: 57 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

B

huuuuu

Melhorar os recursos disponíveis para facilitar o aprendizado.

Nenhuma

SEM COMENTÁRIO

Nada a declarar

Nem uma

A

Nenhuma

Sem comentários.

Falta bebedouros no prédio antigo, faltam banheiros, a internet oscila muito. A biblioteca poderia resolver logo o problema 
dela e disponibilizar a biblioteca virtual conforme prometido.

Instrumento de mudança positiva.

s/s

Ok

BOM

poderia agilizar os atendimentos por e-mail, dificilmente recebemos respostas.

N

.

Sem sugestões

NA

Bom

NÃO TENHO SUGESTÕES

nada a declarar

;

Xxxccccc

Total de respostas: 102 Deveriam responder: 223 Não respondidos: 121
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Aplicação: Avaliação Desu - Monte Castelo - 2017/1 - Cursos

Agrupado por: Curso LB - Licenciatura em Biologia

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

Total de respostas: 148
Deveriam responder: 282
Não respondidos: 134
Média: 3,2

17 Excelente
33 Muito Bom
69 Bom
21 Regular
8 Insatisfatório

11,49 %

22,3 %

46,62 %

14,19 %

5,41 %

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

Total de respostas: 148
Deveriam responder: 282
Não respondidos: 134
Média: 3,09

14 Excelente
31 Muito Bom
67 Bom
26 Regular
10 Insatisfatório

9,46 %

20,95 %

45,27 %

17,57 %

6,76 %

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

Total de respostas: 148
Deveriam responder: 282
Não respondidos: 134
Média: 3,2

16 Excelente
30 Muito Bom
77 Bom
17 Regular
8 Insatisfatório

10,81 %

20,27 %

52,03 %

11,49 %

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

Total de respostas: 148
Deveriam responder: 282
Não respondidos: 134
Média: 3,36

23 Excelente
33 Muito Bom
72 Bom
14 Regular
6 Insatisfatório

15,54 %

22,3 %

48,65 %
9,46 %

4,05 %

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

Total de respostas: 148
Deveriam responder: 282
Não respondidos: 134
Média: 3,55

28 Excelente
45 Muito Bom
60 Bom
10 Regular
5 Insatisfatório 18,92 %

30,41 %

40,54 %

6,76 %

3,38 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 148
Deveriam responder: 282
Não respondidos: 134
Média: 3,41

24 Excelente
41 Muito Bom
60 Bom
17 Regular
6 Insatisfatório

16,22 %

27,7 %

40,54 %
11,49 %

4,05 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 148
Deveriam responder: 282
Não respondidos: 134
Média: 2,82

16 Excelente
29 Muito Bom
47 Bom
25 Regular
31 Insatisfatório

10,81 %

19,59 %

31,76 %

16,89 %

20,95 %

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

Total de respostas: 148
Deveriam responder: 282
Não respondidos: 134
Média: 2,48

10 Excelente
18 Muito Bom
46 Bom
33 Regular
41 Insatisfatório

6,76 %

12,16 %
31,08 %

22,3 %
27,7 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

nenhum

Sem resposta

-

.

.

Sem mais.

nada comentar

Que consiga agregar mais os alunos em torno do eixo central,a carreira de um biólogo,marcando pequenas 
reuniões,trazendo  profissionais de destaques a fim de evidenciar como está o mercado hoje e como estão as perspectivas 
para o futuro.

.

A coordenação do curso precisa acompanhar melhor os alunos

poderia dar mais assistencia aos alunos

~jughv
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.

nenhum

Ampliar a quantidade de livros

Nada

Estas questões são semelhantes aos questionários anteriores.

n

ter reuniões habitual com todos os períodos

eventos da biologia

nda

.

melhor acompanhamento dos alunos

nenhum

nada a declarar

Sem comentários

nada a declarar

Bom

Destinar uma sala se possível para funcionar uma biblioteca do departamento. E disponibilizados as monografias dos 
alunos egressos e teses dos docentes e outras publicações.

integrar o curso .....

Sem comentários

Nada a declarar

..

A mesma precisa se fazer mais presente.

Nada a declarar

.

SEM SUGESTÕES

nenhuma.

tem certa disponibilidade em atender os alunos

Problemas como o de Jubilamento ou de expulsão do curso devem ser discutidos com extrema cautela, porque, com base 
na missão institucional, a prposta não é magoar os outros, mas acaba ferindo seus sentimentos e causando agressões 
psicológicas que se reflete no processo de aprendizagem, se queremos uma educação libertadora. Se o aluno não leva 
jeito nenhum, poderia ser reorintado e não despresado.Ás vezes uma boa conversa pode ser melhor!

Ñ

nenhuma sugestão

Nenhuma.

Melhorias e mais organização no que diz respeito as disciplinas ofertadas e assistencia ao aluno

Deveria haver mais acervo e laboratórios

.

Não

Muito bom!
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.

sensibilizar-se com os aspectos sociais e familiares de cada aluno.

regular

Nada a declarar

DISPONIBILIZE MAIS TEMPO PARA FAZER SEU TRABALHO.

.

...

Muito bom

nenhuma

Nenhuma

Melhoria da biblioteca

NDA

Coordenação atende aos estudantes de maneira satisfatória.

Boa

nada

Precismos de mais laboratórios e materiais. Precisamos de mais condições para elaborar e por em pratica trabalhos de 
pesquisa.

Nenhuma sugestão

.

Nenhuma

Sem sugestões

Sem sugestões

Aplicabilidade excelente

Nenhuma

Buscar recursos para melhorar o cirso

Nada

.

.

ok

.

o ultimo horário poderia ser as 22h.

aguardar melhor momento

...

Nenhuma

Evitar quebrar um período por férias. O retorno é sempre bem complicado, eu acredito que o mais correto é terminar o 
período para então ter férias.

.

Nenhuma

Disponibilizar monitores nas  salas de aula
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nda

Nada a declarar

Nenhuma

Nada a declarar

sem sugestao

Apresentar-se aos alunos.

NÃO

coloquei insatisfatório por que não tem o opção de "não utilizei o serviço" , então, como avaliar se é bom ou ruim se não 
precisei do serviço.

Muito bom

Nenhum

.

nenhum

Nenhuma

Nenhum.

Bom

Sem comentariso

Sem comentários

Se quando vcs falam em curso se referem ao Curso de Biologia eu diria q seria uma boa ter duas entradas ao ano cada 
cadeira.

Ter mais disponibilidade de atendimento à noite já que o curso é a noite... também acompanhar mais as salas e alunos do 
curso.

estreitar as relações com os alunos

Esses comentários ajudam em alguma coisa?

.

Não venho falar da Diretoria mais sim do funcionário que atende a noite permaneça no seu lugar de trabalho, pois os 
alunos vão varias vezes porem o DESU esta fechado pelo motivo do funcionário não se encontrar e é sabedor que o mesmo 
faz universidade e não consegue esta no seu horário de trabalho para que os alunos tentem resolver os problemas 
acadêmicos.
E o mesmo trata os alunos com muita hostilidade.

Necessidade de livros adequados, atualizados e em maior quantidade.

sem sugestões

Nenhuma.

Nenhum

Aumentar a equipe e distribuição melhor do trabalho.

naonao

-

NADA A DECLARAR

continuar bem

mias estrutura

boa

03/05/2018 16:22 Página: 64 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

Sem comentários

Kkkk

Não tem um pingo de contato com aluno e não se preza a fazer nada de diferente ou de melhora no curso.
O nosso curso foi o único a não participar do Pibid ,tem o Lecbio mas acho que não abrange muito os alunos em si.

.

Bom

Muito bom

NADA A DECLARAR

nenhuma

Nd

Ok

A coordenação sempre atuante na vida acadêmica dos seus alunos.Orientando, resolvendo e em caminhado os alunos 
com compromisso e qualidade.

Melhor relação aluno - professor

nao

.

É possível dizer-se que o exercício da liderança por parte do Coordenador de Curso seja talvez a condição primeira para o 
sucesso do curso. No mínimo, será exemplo para os docentes e para os estudantes. Há inúmeras pesquisas atestando 
que, da qualidade de liderança da coordenação, depende a qualidade do curso.

Sem sugestão

A coordenação é excelente!

NÃO

nao

otima coordenação

Melhora é sempre preciso

.

Na

bom

.

Sem comentários

Não

nenhuma sugestao

nao

Total de respostas: 148 Deveriam responder: 282 Não respondidos: 134

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

nenhum

Sem resposta

-

.
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.

Sem mais.

nada comentar

Sugiro que mirem uma maior inter relação entre as disciplinas da Biologia,fazendo seminários conjuntos e desenvolvendo 
profissionais mais completos.

.

Excelente curso

poderia dar mais suporte aos alunos para melhorar o ensino

lkmk njb ,

.

nenhum

Melhorar o laboratório

Nada

Estas questões são semelhantes aos questionários anteriores.

n

ter mais eventos relacionado com o curso

biblioteca com maior acervo e atualizada

nda

.

nada a declarar

nenhum

nada a declarar

Sem comentários

nada a declarar

Bom

Buscar meios ou parcerias para o desenvolvimento das habilidades docentes dos alunos em escolas do fundamental e 
médio. Sei que já existe iniciativa, mas se houver mais

ampliar o ensino á docencia

Mais laboratórios e novos professores

Nada a declarar

..

O curso está muito esprimido na questão do horário. Sugiro alguns dias da semana aproveitar o horário da tarde.

Nada a declarar

.

SEM SUGESTÕES

nenhuma.

O curso pode melhorar as estruturas  fisicas  da instituições , mais professores empenhados

Problemas como o de Jubilamento ou de expulsão do curso devem ser discutidos com extrema cautela, porque, com base 
na missão institucional, a prposta não é magoar os outros, mas acaba ferindo seus sentimentos e causando agressões 
psicológicas que se reflete no processo de aprendizagem, se queremos uma educação libertadora. Se o aluno não leva 
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jeito nenhum, poderia ser reorintado e não despresado.Ás vezes uma boa conversa pode ser melhor!

Ñ

nenhuma sugestão

Nenhuma.

Necessidade de mais praticas em Docencia, PIBID, necessidade de contração de novos professores mais qualificados em 
todas as areas da Biologia.

Boa disciplina

.

Não

Muito bom !

.

atender a demandas dos alunos e do curso.

bom

Nada a declarar

TERMINE E APLIQUE A REFORMULAÇÃO DA GRADE DO CURSO.

.

...

Muito bom

precisamos de um laboratório de informática

Nenhuma

Melhoria do laboratório

NDA

O curso apresenta pequeno acervo de livros na biblioteca, conta com apenas UM LABORATÓRIO, que é usado tanto para 
pesquisa quanto para ensino, o que é o cúmulo. O curso de Licenciatura em Biologia precisa de mais espaço nesta 
instituição.

Excelente

nada

-

Nenhuma sugestão

.

Nenhuma

Sem sugestões

Sem sugestões

Essencial importância

Nenhuma

Melhorar a questao Laboratório

Nada

.

.
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ok

.

nada a declarar

aguardar melhor momento

...

Professores serem mais flexíveis e humanos

Acho que algumas disciplinas poderiam ser oferecidas como disciplinas de férias, especialmente aquelas voltadas para a 
docência.

.

Nenhuma

Curso é de qualidade

nda

Nada a declarar

Nenhuma

Nada a declarar

sem sugestao

Aulas mais práticas.

NÃO

Coloquei insatisfatório por que não tem o opção de "não utilizei o serviço" , então, como avaliar se é bom ou ruim se não 
precisei do serviço.

Mais laboratórios específicos e uma maior carga horária

Nenhum

.

nenhum

Precisamos aumentar a carga horária para cumprir as atividades do curso

Nenhum.

Bom

Sem comentarios

Sem comentários

Se quando vcs falam em curso se referem ao Curso de Biologia eu diria q seria uma boa ter duas entradas ao ano cada 
cadeira.

Disponibilizar mais laboratórios para o curso e fazer mais eventos dinâmicos que envolva o curso.

atualização constante

Bom

.

O DESU esta sempre fechado  a noite pelo motivo do funcionário que atende não se encontrar e é sabedor que o mesmo 
faz universidade e não consegue esta no seu horário de trabalho para que os alunos tentem resolver os problemas 
acadêmicos.
E o mesmo trata os alunos com muita hostilidade.

Necessidade de livros adequados, atualizados e em maior quantidade.

sem sugestões
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Nenhuma.

Nenhum

Projetos de pesquisa que atinge a todos os estudantes de biologia.

nao

-

NADA A DECLARAR

mais aulas praticas

mqais estrutura

melhorar aplicações

Sem comentários

Kkkk

Já cansei de dar várias sugestões e ninguém se atenta às necessidades do aluno,então melhor deixar pra lá.

O curso de biologia precisa de mais laboratórios para aula e pesquisa

Ok

Muito bom

NADA A DECLARAR

nenhuma

Nd

Ok

O curso é ótimo, cada dia que passa tenho a certeza que o melhor.

Incentivo

nao

.

Pode-se facilmente perceber o empenho dos alunos em um determinado curso a partir do volume de empréstimos e 
consultas feitos por eles na biblioteca.

Sem sugestão

O curso é excelente!

NÃO

nao

excelente curso

Melhora é sempre preciso

.

Na

bom

.

Sem comentários

Não

nenhuma sugestao

seria muito bom se houvesse esse curso no diurno, estou com dificuldade em fazê-lo no noturno.
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Total de respostas: 148 Deveriam responder: 282 Não respondidos: 134

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

Respostas

nenhum

Sem resposta

-

.

.

Sem mais.

nada comentar

Bom atendimento,consegue cumprir satisfatoriamente as demandas.

.

Desu precisa acompanhar os alunos e agilizar a solução de problemas, falta tbm uma solução de problemas e uma política 
de informação melhor

poderia melhorar o sistema do campus

lmnjb

.

nenhum

muito bom

Nada

Estas questões são semelhantes aos questionários anteriores.

n

disponibilizar mais informações

biblioteca com maior acervo e atualizada

nda

.

nada a declarar

nenhum

nada a declarar

Sem comentários

nada a declarar

Bom

Nada tenho a comentar no momento.

cumprir calendarios

Sem comentários

Nada a declarar

..

Sem comentário

Nada a declarar
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.

SEM SUGESTÕES

nenhuma.

você sempre me atendeu muito bem, não tenho o que reclamar

Problemas como o de Jubilamento ou de expulsão do curso devem ser discutidos com extrema cautela, porque, com base 
na missão institucional, a prposta não é magoar os outros, mas acaba ferindo seus sentimentos e causando agressões 
psicológicas que se reflete no processo de aprendizagem, se queremos uma educação libertadora. Se o aluno não leva 
jeito nenhum, poderia ser reorintado e não despresado.Ás vezes uma boa conversa pode ser melhor!

Ñ

nenhuma sugestão

Nenhuma.

Horario de funcionamento não respeitado, assistencia ao aluno também necessita de melhorias

Boa disciplina

.

Não

Muito bom!

.

melhorar o aconhamento aos alunos e ao curso.

bom

Nada a declarar

BOM TRABALHO.

.

...

Muito bom

nenhuma

Nenhuma

Regular

NDA

Atende aos estudantes de maneira satisfatória.

Ótima

nada

-

Nenhuma sugestão

.

Nenhuma

Sem sugestões

Sem sugestões

Eficaz

Nenhuma
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Melhorar onatendimento

Nada

.

.

ok

.

nada a declarar

aguardar melhor momento

...

Nenhuma

Evitar quebrar um período com férias. O retorno é sempre bem complicado, eu acredito que o mais correto é terminar o 
período para então ter férias.

.

Nenhuma

Sempre fui bem atendido.

nda

Nada a declarar

Nenhuma

Que o período fosse semestral e não anual, isso atrasa muito  O aluno repetente.

sem sugestao

Acompanhar mais ,começando em se mudarem para o prédio do superior

NÃO

Coloquei insatisfatório por que não tem o opção de "não utilizei o serviço" , então, como avaliar se é bom ou ruim se não 
precisei do serviço.

Melhorar a carga horária, proporcionando mais aulas práticas

Nenhum

.

nenhum

Nenhum

Nenhum.

Bom

Sem comwntarios

Sem comentários

Se quando vcs falam em curso se referem ao Curso de Biologia eu diria q seria uma boa ter duas entradas ao ano cada 
cadeira.

Excelente atendimento, só falta atender às sextas à noite também.

buscar diminuir a distancia entre docentes e discentes

Atendimento ineficiente, principalmente no período noturno

.
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Não venho falar da Diretoria mais sim do funcionário que atende a noite permaneça no seu lugar de trabalho, pois os 
alunos vão varias vezes porem o DESU esta fechado pelo motivo do funcionário não se encontrar e é sabedor que o mesmo 
faz universidade e não consegue esta no seu horário de trabalho para que os alunos tentem resolver os problemas 
acadêmicos.
E o mesmo trata os alunos com muita hostilidade.

Necessidade de livros adequados, atualizados e em maior quantidade.

sem sugestões

Nenhuma.

Nenhum

Aumentar a equipe distribuição melhor do trabalho.

nao

-

NADA A DECLARAR

continuar bem

bom

boa

Sem comentários

Kkkkk

Já cansei de dar várias sugestões e ninguém se atenta às necessidades do aluno,então melhor deixar pra lá.

.

Ok

Muito bom

NADA A DECLARAR

nenhuma

Nd

Ok

O Desu esta sempre apoiando, orientando os alunos.

Melhorias atendimento

nao

.

Como obter um feedback com o Desu?

Sem sugestão

A diretoria é excelente!

NÃO

nao

otima gestão

Melhora é sempre preciso

.

Sem orientação precisa. Tem uma funcionária que atende muito mal.

bom
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.

Sem comentários

Não

nenhuma sugestao

nao

Total de respostas: 148 Deveriam responder: 282 Não respondidos: 134

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

Respostas

nenhum

Sem resposta

-

.

.

Sem mais.

nada comentar

Sugiro uma melhora na questão da biblioteca.

.

Não há nada a reclamar do instituto nem do curso, apenas alguns aborrecimentos com a desu

poderia facilitar o acesso de alunos aos laboratorios e melhorar o restaurante, assim como aumentar o acervo da biblioteca.

,m,bn

.

nenhum

Colocar um ponto de por crédito na carteira estudantil no campus

Nada

Estas questões são semelhantes aos questionários anteriores.

n

uma biblioteca somente para o superior

biblioteca com maior acervo e atualizada

nda

.

livros mais atualizados

nenhum

nada a declarar

Sem comentários

LIVROS MAIS ATUALIZADOS DE BIOLOGIA

Bom

Nada tenho a comentar no momento.

autonomia do curso superior em todos os sentidos...

Novos cursos ou entrada de duas turmas por ano para todos os cursos superiores.
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Nada a declarar

..

Estacionamento do fundo. Espero que ao retornar ao próximo  período letivo, o mesmo já esteja em condições de uso.

Nada a declarar

.

SEM SUGESTÕES

nenhuma.

quero que seja uma instituição que cresça na área da pesquisa  e educação e que eu cresça junto com ela

Problemas como o de Jubilamento ou de expulsão do curso devem ser discutidos com extrema cautela, porque, com base 
na missão institucional, a prposta não é magoar os outros, mas acaba ferindo seus sentimentos e causando agressões 
psicológicas que se reflete no processo de aprendizagem, se queremos uma educação libertadora. Se o aluno não leva 
jeito nenhum, poderia ser reorintado e não despresado.Ás vezes uma boa conversa pode ser melhor!

Ñ

nenhuma sugestão

Nenhuma.

Melhorar salas de aulas, estrutura do campus

Deveria haver mais acervos e laboratórios

.

Não

Parabéns!

.

Melhorar a acessibilidade. Sugiro uso de elevadores no Prédio Novo.

bom

Nada a declarar

TEM QUE MELHORAR.

.

...

Muito bom

precisamos de um laboratório de informática para o curso de licenciatura em biologia

Precusamos de mais livros e se possível  que as mesmas cadeiras sejam ofertadas 2 vezes ao ano.

Melhoria na infraestrutura

NDA

Instituição de excelente qualidade, com alguns problemas internos, o que não atrapalha no bom funcionamento da mesma.

Muito bom, peço que coloquem mais lasanha no jantar

poderiam trabalhar mais com os alunos fazer trabalhos comunitários na cidade e disponibilizar um aboratorio de 
informatica pra podermos fazer nossos trabalhos e pesquisa

-

Nenhuma sugestão

.

Nenhuma
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Sem sugestões

Sem sugestões

Eficiente

Nenhuma

Tratar melhor o aluno, que é aeu maior patrimônio

Nada

.

.

ok

.

nada a declarar

aguardar melhor momento

...

Nenhuma

Evitar quebrar um período com férias. O retorno é sempre bem complicado, eu acredito que o mais correto é terminar o 
período para então ter férias.

.

Nunhuma

Ofertar mais de uma refeição.

nda

Nada a declarar

Nenhuma

Que esse questionário não fosse obrigatório e assim conseguir respostas mais fiéis com a realidade

sem sugestao

Está precisando de reformas

NÃO

sem comentários

Estrutura boa

Nenhum

.

nenhum

Nenhum

Nenhum.

Muito bom

Sem comentarios

Sem comentários

Se quando vcs falam em curso se referem ao Curso de Biologia eu diria q seria uma boa ter duas entradas ao ano cada 
cadeira.

Ter mais acervos na biblioteca, e papel higiênico nos banheiros.
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estar sempre de olho na modernização

As salas fedem.

.

O DESU esta sempre fechado  a noite pelo motivo do funcionário que atende não se encontrar e é sabedor que o mesmo 
faz universidade e não consegue esta no seu horário de trabalho para que os alunos tentem resolver os problemas 
acadêmicos.
E o mesmo trata os alunos com muita hostilidade.

Necessidade de livros adequados, atualizados e em maior quantidade.

sem sugestões

Maior quantidade de bebedouros e com água gelada.

Nenhum

Estamos crescendo juntos!

nao

-

NADA A DECLARAR

melhorar acesso

bom

aumentar o acervo da biblioteca

Sem comentários

Kkkkk

Já cansei de dar várias sugestões e ninguém se atenta às necessidades do aluno,então melhor deixar pra lá.

.

Ok

Muito bom

NADA A DECLARAR

nenhuma

Nd

Ok

O Ifma Monte Castelo é um ótima Instituição de Ensino, tenho orgulho de pertencer a esta Universidade.

Melhoria para a biblioteca

nao

.

Na medida em que a Universidade estiver preparando e formando professores, técnicos, cientistas e profissionais 
imediatamente destinados às necessidades do desenvolvimento do país, estará cumprindo suas finalidades especificas.

Sem sugestão

O campus é excelente!

NÃO

nao

otimo lugar

Melhora é sempre preciso

03/05/2018 16:22 Página: 77 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

.

Na

bom

.

Sem comentários

Não

nenhuma sugestao

nao

Total de respostas: 148 Deveriam responder: 282 Não respondidos: 134
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Aplicação: Avaliação Desu - Monte Castelo - 2017/1 - Cursos

Agrupado por: Curso LF - Licenciatura em Física

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

Total de respostas: 92
Deveriam responder: 192
Não respondidos: 100
Média: 4,14

41 Excelente
27 Muito Bom
21 Bom
2 Regular
1 Insatisfatório

44,57 %

29,35 %

22,83 %

2,17 %
1,09 %

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

Total de respostas: 92
Deveriam responder: 192
Não respondidos: 100
Média: 3,93

30 Excelente
34 Muito Bom
22 Bom
4 Regular
2 Insatisfatório

32,61 %

36,96 %

23,91 %

4,35 %
2,17 %

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

Total de respostas: 92
Deveriam responder: 192
Não respondidos: 100
Média: 3,59

19 Excelente
28 Muito Bom
35 Bom
8 Regular
2 Insatisfatório 20,65 %

30,43 %

38,04 %

8,7 %

2,17 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 92
Deveriam responder: 192
Não respondidos: 100
Média: 3,49

14 Excelente
33 Muito Bom
32 Bom
10 Regular
3 Insatisfatório

15,22 %

35,87 %

34,78 %

10,87 %

3,26 %

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

Total de respostas: 92
Deveriam responder: 192
Não respondidos: 100
Média: 3,59

21 Excelente
30 Muito Bom
27 Bom
10 Regular
4 Insatisfatório 22,83 %32,61 %

29,35 %

10,87 %

4,35 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 92
Deveriam responder: 192
Não respondidos: 100
Média: 3,54

20 Excelente
28 Muito Bom
29 Bom
12 Regular
3 Insatisfatório 21,74 %

30,43 %

31,52 %

13,04 %

3,26 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 92
Deveriam responder: 192
Não respondidos: 100
Média: 3,48

20 Excelente
24 Muito Bom
31 Bom
14 Regular
3 Insatisfatório 21,74 %

26,09 %

33,7 %
15,22 %

3,26 %

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

Total de respostas: 92
Deveriam responder: 192
Não respondidos: 100
Média: 3,14

15 Excelente
23 Muito Bom
26 Bom
16 Regular
12 Insatisfatório

16,3 %

25 %

28,26 %

17,39 %

13,04 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

Nada

Nenhuma sugestão.

.

Bom

.

of

deve melhorar o atendimento ao aluno

bom

ok

Nenhuma.

nem um

Não tenho

Não possuo

nenhuma colocação a ser feita
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Boa

a

sem sugestões

Bom.

Excelente qualidade

.

Ótimo

A

.

Nada

muito bom continue assim.

Excelente.

Não tenho nenhuma sugestão e/ou comentário.

-

..

nenhum

nenhuma

Ótimo

Tanto o atual e o principalmente o anterior tiveram o cuidado e clareza em demostrar as qualidades, as melhorias, as 
metas, as dificuldades e dúvidas em relação ao curso.

Bom

N/A

nenhum

Mais participação no ensino/aprendizagem

n

Muito bom trabalho

Nada

Muito bom

S.A.

.

.

Bom

boa gestão

Bom

continue a melhorar.

nao

Sem sugestões.

nao

no
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Nenhum comentário

nenhuma

Muito bom.

Bom trabalho

disponibilizar curso no horaria noturno assim assim vai poder incluir mas alunos que trabalham possam estudar e concluir 
seus estudos, talvez seja por isso a causa de evasão das salas de aula

.....

sem sugestão

Oferecer disciplinas específicas do curso no período de férias.

Xxc

nada a declarar

Muito bom

x....x

Nenhuma

+++

legal.

nenhum

.

que os professores ministrem a ementa da disciplina

.

Otimo coordenador

...

n

sem sugestões

Nenhuma

Melhores acessos para deficientes deve ser revistos

Sem comentários.

Muito bom

Sem sugestões

.

Nenhuma a acrescentar

nada

otima coordenação

Precisa de mais sinalizações.

Nada a acrescentar

sem comentários

esse campo de sugestões não precisa ser obrigatório.

Bom

.
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.

Está muito bem representada no momento

Total de respostas: 92 Deveriam responder: 192 Não respondidos: 100

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

Nada

Nenhuma sugestão.

;

Bom

.

of

ser mais atrativo

bom

ok

Nenhuma.

nem um

Não tenho

Não possuo

nenhuma colocação a ser feita

Bom

a

sem sugestões

Curso excelente.

Curso excelente

.

Ótimo

A

.

Nada

Curso interessante.

Excelente curso.

Não tenho nenhuma sugestão e/ou comentário.

-

..

nenhum

nenhuma

Ótimo

.

Bom
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N/A

nenhum

Nenhuma sugestão

n

Muito bom trabalho

Nada

Muito bom

S.A.

.

.

Bom

cadeiras sem pré-requisitos

Bom

investimento.

nao

Sem sugestões.

nao

no

Nenhum comentário

nenhema

Muito bom.

Bom trabalho

a carga horaria de fisica 1, esta muito extensa para o curso de licenciatura

......

sem sugestão

Como fazemos também cadeiras de bacharelado, poderia acrescentar licenciatura/bacharel na nomenclatura do curso.

Xxx

nada a declarar

Muito bom

x....x

Nenhuma

++++

legal.

nenhum

.

divisão em dois semestres letivos para que se tenha as mesmas disciplinas no período de uma forma que o aluno não 
espere um ano ou mais para cursar tal disciplina

.

O curso está com um bom nível
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...

n

sem sugestões

Nenhuma

Uma melhor integração entre horários de aulas

Sem comentários.

Muito bom

Sem sugestões

.

Nenhuma a acrescentar

nada

otimo curso com professores profissionais e todo apoio em materiais

um ótimo curso aos poucos ele abraça o aluno.

Nada a acrescentar

sem comentários

esse campo de sugestões não precisa ser obrigatório.

Bom

.

.

está melhorando cada vez mais, parabéns

Total de respostas: 92 Deveriam responder: 192 Não respondidos: 100

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

Respostas

Nada

Nenhuma sugestão.

;

Bom

.

of

excelente atendimento

bom

ok

Nenhuma.

nem um

Não tenho

Não possuo

nenhuma colocação a ser feita

Boa

a
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sem sugestões

Regular. Deve melhorar bastante...

Boa qualidade

.

Ótimo

A

.

Nada

Continue assim muito bom.

Muito bom.

Não tenho nenhuma sugestão e/ou comentário.

-

A diretoria deve ser mais proativa.

nenhum

nenhuma

Ótimo

.

Otimo

N/A

nenhum

Nenhuma sugestão

n

Muito bom trabalho

Nada

Muito bom

S.A.

.

.

Bom

bom trabalho

Bom

desordem na biblioteca.

nao

Sem sugestões.

nao

no

Nenhum comentário

nenhuma
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Muito bom.

Bom trabalho

disponibilizar curso de licenciatura noturno

......

sem sugestão

O atendimento melhorou bastante.

Xxx

nada a declarar

Muito bom

x....x

Nenhuma

+++

...

nenhum

.

aumentar a quantidade de bebedouros e o tamanho dos quadros

.

estão fazendo uma boa gestão

...

n

sem sugestões

Nenhuma

Mais atenção nas disciplinas oferecidas

Sem comentários.

Muito bom

Sem sugestões

.

Nenhuma a acrescentar

nada

otima diretoria

bem organizada

Nada a acrescentar

sem comentários

esse campo de sugestões não precisa ser obrigatório.

Bom

.

.

//
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Total de respostas: 92 Deveriam responder: 192 Não respondidos: 100

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

Respostas

Nada

Nenhuma sugestão.

;

Bom

.

of

melhorar o acesso dentro do campus de um predio a outro

bom

ok

Nenhuma.

nem um

Melhorar os recursos audiovisuais.

Vamos melhor o sistema, contratar mais técnicos em redes de computadores, melhor os computadores da biblioteca

nenhuma colocação a ser feita

Ótimo

a

sem sugestões

Instituição ótima.

Boa qualidade

.

Ótimo

A

.

Nada

Melhorar o sistema da biblioteca.

Excelente, exceto a pouca qualidade no sistema online.

Não tenho nenhuma sugestão e/ou comentário.

-

..

nenhum

nenhuma

Ótimo

.

Bom

N/A

nenhum
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Nenhuma sugestão

n

Muito bom trabalho

Nada

Muito bom

S.A.

.

.

Bom

investimentos e mais cursos superior

Bom

infraestrutura.

nao

Sem sugestões.

nao

no

Melhorar o restaurante, principalmente a higiene e tipo de comida servida; melhorar a biblioteca principalmente o acervo de 
livros do ensino superior e extra curriculares, e reservar um lugar para o ensino superior pois a zuada e a desorganizaçao 
dos ensinos adjacentes são horriveis.

nenhuma

Muito bom.

Melhorar mais

disponibilizar curso de licenciatura noturno

.......

sem sugestão

Melhorar as instalações e acervo da biblioteca.

Xxx

ver mais sobre a acessibilidade em alguns locais

Muito bom

x...x

Nenhuma

+++

...

nenhum

.

excluir o horário de 21:50 a 22:40 por questão de segurança

.

Separar o ensino superior do ensino médio

...
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n

sem sugestões

Nenhuma

Mais acessibilidades para deficientes

Sem comentários.

Muito bom

Sem sugestões

.

Nenhuma a acrescentar

nada

otima instituição

Umas das melhores Universidades.

Nada a acrescentar

sem comentários

esse campo de sugestões não precisa ser obrigatório.

Bom

.

.

//

Total de respostas: 92 Deveriam responder: 192 Não respondidos: 100
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Aplicação: Avaliação Desu - Monte Castelo - 2017/1 - Cursos

Agrupado por: Curso LQ - Licenciatura em Química

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

Total de respostas: 114
Deveriam responder: 249
Não respondidos: 135
Média: 3,54

33 Excelente
24 Muito Bom
34 Bom
17 Regular
6 Insatisfatório

28,95 %
21,05 %

29,82 %
14,91 %

5,26 %

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

Total de respostas: 114
Deveriam responder: 249
Não respondidos: 135
Média: 3,45

31 Excelente
17 Muito Bom
42 Bom
20 Regular
4 Insatisfatório

27,19 %14,91 %

36,84 %
17,54 %

3,51 %

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

Total de respostas: 114
Deveriam responder: 249
Não respondidos: 135
Média: 3,39

26 Excelente
23 Muito Bom
41 Bom
18 Regular
6 Insatisfatório 22,81 %

20,18 %

35,96 %
15,79 %

5,26 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 114
Deveriam responder: 249
Não respondidos: 135
Média: 3,51

29 Excelente
24 Muito Bom
39 Bom
20 Regular
2 Insatisfatório

25,44 %21,05 %

34,21 %
17,54 %

1,75 %

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

Total de respostas: 114
Deveriam responder: 249
Não respondidos: 135
Média: 3,82

38 Excelente
32 Muito Bom
30 Bom
13 Regular
1 Insatisfatório

33,33 %

28,07 %

26,32 %

11,4 %

0,88 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 114
Deveriam responder: 249
Não respondidos: 135
Média: 3,69

37 Excelente
24 Muito Bom
38 Bom
11 Regular
4 Insatisfatório

32,46 %

21,05 %

33,33 %

9,65 %

3,51 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 114
Deveriam responder: 249
Não respondidos: 135
Média: 3,44

32 Excelente
15 Muito Bom
43 Bom
19 Regular
5 Insatisfatório

28,07 %13,16 %

37,72 %
16,67 %

4,39 %

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

Total de respostas: 114
Deveriam responder: 249
Não respondidos: 135
Média: 3,11

27 Excelente
13 Muito Bom
38 Bom
18 Regular
18 Insatisfatório 23,68 %

11,4 %

33,33 %

15,79 %

15,79 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

bom trabalho

Continue assim

N

Bom

Xerox e mais volumes na biblioteca

.

Excelente

Nada a declarar.

não

Nda

Não

bom

Continue o trabalho

1
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******

bom

Organizada

Ok

Muito bom

.

Nada a declarar

.

Nada

Nada a declarar

dsfsdfdf

Excelente.

Sem comentários

NAO TENHO O QUE RECLAMAR

Muito bom!

nenhuma

Não há.

Nada a comentar

NENHUM

Continue assim

Melhorar os horarios

,

Nada a declarar

FACA OS APROVEITAMENTOS COM MAIOR RAPIDEZ

.

Nao

sem comentários

Melhorar nestas dificuldades apontadas. ..

Bom

...

Nada a declarar

Sugiro que os cursos integrais como química tenham direito a duas refeições diárias. Há dias que precisamos passar o dia 
inteiro na instituição.

contrataçao de professores para substituir os docentes em suas ausencias ou do contrario nao aproveitamos nada de uma 
cadeira de suma importancia para o curso

.

Sem sugestões e/ou comentários

Sem sugestões e/ou comentários.

ok
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Sugiro que os cursos com horário integral, como química, tenham direito a duas refeições diárias. Há dias em que 
precisamos passar o dia inteiro na instituição.

Nada

.

.

nada

D

.

nada

melhorar o acervo da biblioteca com livros atualizados e com quantidade suficiente para a demanda acadêmica.

Esteja mais presente do DAQ. Muitas vezes que precisamos da sua presença no instituto, você não estava.

Nada a declarar.

Excelente.

Não

Sem ressalvas

..

nao

NENHUM

.

Melhorar atendimento.

Nada a declarar.

sem comentario

nada à declarar

para os alunos em turnos integrais, o direito de ter duas refeições por dia, mesmo que uma seja mais cara que a outra.

sair do departamento e criar eventos de quimicas

Sem sugestões

...

melhorar

Nenhuma

Nenhum.

Sem reclamações.

Sem comentários ou sugestões.

Muito bom trabalho

regular

...

Bom

..

Viabilizar estágios não obrigatórios em indústria e colégio particulares.

Sendo integral o nosso curso, daveria haver mais de uma refeição por dia, ou seja, duas refeições com o valor de 00,80 
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centavos ou uma primeira refeição pelo valor de 00,80 centavos e uma segunda refeição por um valor não muito superior a 
00,80 centavos

Nada a declarar

Parabenizo a atuação do coordenador do curso.

Nada declarar

nenhum

Sugiro um horário mais longo para atendimento ao aluno

Sendo integral o nosso curso, daveria haver mais de uma refeição por dia, ou seja, duas refeições com o valor de 00,80 
centavos ou uma primeira refeição pelo valor de 00,80 centavos e uma segunda refeição por um valor não muito superior a 
00,80 centavos

Parabéns

Nada a declarar.

Sem comentários ou sugestões

nao

Inserir Professores que tenham vontade de ensinar, de fazer aprender. Pessoal qualificado, que saibam não só pra si mas 
também pro outros. Professores que se preocupem em saber se os alunos estão aprendendo realmente. Professores que 
gostem do que fazem e não aqueles que estão só ali por dinheiro.

Nada

N

bom

pode melhoar mais

sem palavras

muito bom

Nada a declarar

MUITO BOM

Sem sugestões

n

Bom

Boa

Falta mais iniciativa quanto a quantidade de livros na biblioteca.

sem comentários

Total de respostas: 114 Deveriam responder: 249 Não respondidos: 135

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

 bom trabalho

Continue assim

N

Bom

nada

.
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Excelente

Nada a declarar.

não

Nda

Não

bom

Continue o trabalho

2

******

bom

Bom

Ok

Muito bom

.

Nada a declarar

.

Nada

Nada a declarar

fdsfsdfdsf

Excelente.

Sem comentários

NAO TENHO O QUE RECLAMAR

Muito bom!

nenhuma

Não há.

Nada a comentar

NENHUM

Continue assim

Melhorar as ementas

,

Nada a declarar

AA

.

Nao

sem comentários

Melhorar nestas dificuldades apontadas. ..

Bom

verificar a quantidade de carga horária da disciplina analítica 2 (teórica) que é incompatível com a variedade de conteúdos 
ministrados.
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Nada a declarar

Sem reclamações

contrataçao de professores para substituir os docentes em suas ausencias ou do contrario nao aproveitamos nada de uma 
cadeira de suma importancia para o curso

.

Sem sugestões e/ou comentários

Sem sugestões e/ou comentários.

ok

Sem comentários e/ou sugestões

Nada

.

.

nada

D

.

nada '

melhorar o acervo da biblioteca com livros atualizados e com quantidade suficiente para a demanda acadêmica.

Que haja uma fiscalização rigorosa no desempenhos dos professores,visto que muitos possuem pouca didática em sala 
de aula. Queremos ser bons profissionais, porém o docente precisa cooperar para que possamos assim ser. Além disso, 
necessita-se urgentemente  da troca do professor de Química Orgânica Básica, que no caso é o Prof Fernando. Existem 
muitos professores que podem dar esta disciplina. Ele só usa slide. Isso prejudica a fixação dos conteúdos.

Precisamos de mais reagentes.

Excelente.

Não

Sem ressalvas

..

nao

NENHUM

.

Estágio docente.

Nada a declarar.

bom

nada à declarar

não

dar aula de quimica

Sem sugestões

..

melhorar

Nenhuma

Nenhum.
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Sem reclamações.

Sem comentários ou sugestões.

Desenvolvimento de mais projetos de pesquisa, enquadrando mais alunos.

regular

..

Ótimo

...

.

Sendo integral o nosso curso, daveria haver mais de uma refeição por dia, ou seja, duas refeições com o valor de 00,80 
centavos ou uma primeira refeição pelo valor de 00,80 centavos e uma segunda refeição por um valor não muito superior a 
00,80 centavos

Nada a declarar

Que o mesmo possua mais disciplinas relacionadas a temas atuais.

Nada declarar

nenhum

Melhorar a explanação das aulas (teoria e prática)

Sendo integral o nosso curso, daveria haver mais de uma refeição por dia, ou seja, duas refeições com o valor de 00,80 
centavos ou uma primeira refeição pelo valor de 00,80 centavos e uma segunda refeição por um valor não muito superior a 
00,80 centavos

Parabéns

Nada a declarar.

Sem comentários ou sugestões

nao

Inserir Professores que tenham vontade de ensinar, de fazer aprender. Pessoal qualificado, que saibam não só pra si mas 
também pro outros. Professores que se preocupem em saber se os alunos estão aprendendo realmente. Professores que 
gostem do que fazem e não aqueles que estão só ali por dinheiro.

Nada

N

bom

muitas horas para determinada diciplina

sem palavras

muito bom

Nada a declarar

MUITO BOM

Sem sugestões

n

Bom

Precisa melhorar

Falta mais iniciativa quanto a quantidade de livros na biblioteca.

sem comentários

Total de respostas: 114 Deveriam responder: 249 Não respondidos: 135
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Sugestões E/ou Comentários para a Diretoria de Ensino Superior - Desu

Respostas

 bom trabalho

Continue assim

N

Bom

nada

.

Excelente

Nada a declarar.

não

Nda

Não

bom

Continue o trabalho

3

*****

bom

Bom

Ok

Muito bom

.

Nada a declarar

.

Nada

Nada a declarar

dfsfsdfdsf

Sem reclamações.

Sem comentários

NAO TENHO O QUE RECLAMAR

Muito bom!

nenhuma

Não há.

Nada a comentar

NENHUM

Continue assim

Melhorar o atendimento aos alunos

,
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Nada a declarar

BB

.

Nao

sem comentários

Melhorar nestas dificuldades apontadas. ..

Bom

...

Nada a declarar

Sem reclamações

contrataçao de professores para substituir os docentes em suas ausencias ou do contrario nao aproveitamos nada de uma 
cadeira de suma importancia para o curso

.

Sem sugestões e/ou comentários

Sendo integral o nosso curso, daveria haver mais de uma refeição por dia, ou seja, duas refeições com o valor de 00,80 
centavos ou uma primeira refeição pelo valor de 00,80 centavos e uma segunda refeição por um valor não muito superior a 
00,80 centavos.

ok

Sem comentários e/ou sugestões

Nada

;

.

nada

D

.

nada

melhorar o acervo da biblioteca com livros atualizados e com quantidade suficiente para a demanda acadêmica.

Nada a declarar

Poderiam parar com a regra estúpida de não poder usar shorts dentro do instituto.

Excelente.

Não

Os alunos dos horários integrais deviam ter o direito de duas refeições diárias.

..

nao

NENHUM

.

Melhorar atendimento.

Nada a declarar.

regular

03/05/2018 16:22 Página: 102 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

nada à declarar

para os alunos em turnos integrais, o direito de ter duas refeições por dia, mesmo que uma seja mais cara que a outra.

RENOVEM A BIBLIOTECA

Sem sugestões

...

melhorar

Nenhuma

Nenhum.

Seria muito bom se houvesse mais de uma refeição por 0,80 centavos para os alunos de período integral, como no curso 
química, pois há dias em que precisamos passar o dia todo na instituição!

Sem comentários ou sugestões.

Disponibilizar mais projetos e pedir opiniões dos alunos

regular

...

Bom

...

.

Sendo integral o nosso curso, daveria haver mais de uma refeição por dia, ou seja, duas refeições com o valor de 00,80 
centavos ou uma primeira refeição pelo valor de 00,80 centavos e uma segunda refeição por um valor não muito superior a 
00,80 centavos

Nada a declarar

Parabenizo a atuação da Desu.

Nada declarar

nenhum

Organizar de forma mais eficiente a equipe de trabalho, para atender melhor a comunidade acadêmica

Sendo integral o nosso curso, daveria haver mais de uma refeição por dia, ou seja, duas refeições com o valor de 00,80 
centavos ou uma primeira refeição pelo valor de 00,80 centavos e uma segunda refeição por um valor não muito superior a 
00,80 centavos

Parabéns

Nada a declarar.

Sem comentários ou sugestões

nao

Inserir Professores que tenham vontade de ensinar, de fazer aprender. Pessoal qualificado, que saibam não só pra si mas 
também pro outros. Professores que se preocupem em saber se os alunos estão aprendendo realmente. Professores que 
gostem do que fazem e não aqueles que estão só ali por dinheiro.

Nada

N

bom

se fazer mais presente

sem palavras

muito bom
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Nada a declarar

MUITO BOM

Sem sugestões

n

Bom

Atendimento excelente

Falta mais iniciativa quanto a quantidade de livros na biblioteca.

Melhora das informações e resoluções de problemas.

Total de respostas: 114 Deveriam responder: 249 Não respondidos: 135

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

Respostas

 bom trabalho

Continue assim

N

Bom

nada

xerox!

Excelente

Nada a declarar.

não

Nda

Não

otima instituição

Continue o trabalho

4

******

bom

Bom

Ok

Muito bom

.

Mais livros para biblioteca

.

Nada

Nada a declarar

fdsfsdfsdfsdf

Sem reclamações.

Sem comentários

NAO TENHO O QUE RECLAMAR

03/05/2018 16:22 Página: 104 



CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Respostas de Questionários por Pergunta

Muito bom!

nenhuma

Não há.

Nada a comentar

NENHUM

Continue assim

Melhorar a acessibilidade

,

Nada a declarar

CC

.

Nao

sem comentários

Melhorar nestas dificuldades apontadas. ..

Bom

...

Nada a declarar

Sem reclamações

contrataçao de professores para substituir os docentes em suas ausencias ou do contrario nao aproveitamos nada de uma 
cadeira de suma importancia para o curso

.

Sem sugestões e/ou comentários

Sem sugestões e/ou comentários.

ok

Sem comentários e/ou sugestões

Nada

,

.

nada

D

.

nada

melhorar o acervo da biblioteca com livros atualizados e com quantidade suficiente para a demanda acadêmica.

Nada a declarar

Vamos melhorar como pessoas civilizadas. Deixar os alunos usarem roupas mais confortáveis é agir como uma boa 
instituição.

Uma familia.

A biblioteca é  péssima para estudar, poir é  muito barulho.

Modernize-se
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Que o diretor atual deixe de ser tão arrogante, compre livros novos e finalize logo o projeto da biblioteca do ensino superior 
no prédio novo.

nao

NENHUM

.

Um local onde possamos imprimir e tirar xerox.

Nada a declarar.

estrutura adequada

nada à declarar

para os alunos em turnos integrais, o direito de ter duas refeições por dia, mesmo que uma seja mais cara que a outra.

RENOVEM A BIBLIOTECA

Sem sugestões

...

melhorar

Nenhuma

Nenhum.

Sem reclamações.

Sem comentários ou sugestões.

Melhorar as opções de restaurantes, com comidas melhores e mais variadas.

regular

....

Bom

...

Renovação da aquisição dos livros da biblioteca, sala de estudos para o curso de licenciatura, assim como existe uma sala 
de estudo para o curso voltado para os cursos de engenharia localizada no DMM. Melhorar a rede de internet Wi-Fi IFMA

Sendo integral o nosso curso, daveria haver mais de uma refeição por dia, ou seja, duas refeições com o valor de 00,80 
centavos ou uma primeira refeição pelo valor de 00,80 centavos e uma segunda refeição por um valor não muito superior a 
00,80 centavos

Nada a declarar

Que ocorra melhorias nos Laboratórios, no acervo da biblioteca e no restaurante.

Nada declarar

nenhum

Melhorar a infraestrutura interna o ifma

Sendo integral o nosso curso, daveria haver mais de uma refeição por dia, ou seja, duas refeições com o valor de 00,80 
centavos ou uma primeira refeição pelo valor de 00,80 centavos e uma segunda refeição por um valor não muito superior a 
00,80 centavos

Parabéns

Nada a declarar.

Sem comentários ou sugestões

nao
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Inserir Professores que tenham vontade de ensinar, de fazer aprender. Pessoal qualificado, que saibam não só pra si mas 
também pro outros. Professores que se preocupem em saber se os alunos estão aprendendo realmente. Professores que 
gostem do que fazem e não aqueles que estão só ali por dinheiro.

Nada

N

bom

pode melhorar

sem palavras

muito bom

Nada a declarar

MUITO BOM

Sem sugestões

n

Bom

Ampliação se possível

Falta mais iniciativa quanto a quantidade de livros na biblioteca.

Melhora do acervo dos livros da biblioteca e ampliação do espaço da mesma.

Total de respostas: 114 Deveriam responder: 249 Não respondidos: 135
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Aplicação: Avaliação Desu - Monte Castelo - 2017/1 - Cursos

Agrupado por: Curso SI - Bacharelado em Sistemas de Informação

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

Total de respostas: 227
Deveriam responder: 311
Não respondidos: 84
Média: 3,5

58 Excelente
45 Muito Bom
88 Bom
24 Regular
12 Insatisfatório 25,55 %

19,82 %

38,77 %
10,57 %

5,29 %

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

Total de respostas: 227
Deveriam responder: 311
Não respondidos: 84
Média: 3,38

49 Excelente
46 Muito Bom
86 Bom
35 Regular
11 Insatisfatório 21,59 %

20,26 %

37,89 % 15,42 %

4,85 %

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

Total de respostas: 227
Deveriam responder: 311
Não respondidos: 84
Média: 3,45

41 Excelente
53 Muito Bom
105 Bom
24 Regular
4 Insatisfatório 18,06 %

23,35 %

46,26 %

10,57 %

1,76 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 227
Deveriam responder: 311
Não respondidos: 84
Média: 3,49

44 Excelente
56 Muito Bom
100 Bom
22 Regular
5 Insatisfatório 19,38 %

24,67 %

44,05 %

9,69 %

2,2 %

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

Total de respostas: 227
Deveriam responder: 311
Não respondidos: 84
Média: 3,38

53 Excelente
35 Muito Bom
96 Bom
32 Regular
11 Insatisfatório 23,35 %

15,42 %

42,29 %
14,1 %

4,85 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 227
Deveriam responder: 311
Não respondidos: 84
Média: 3,27

42 Excelente
45 Muito Bom
87 Bom
38 Regular
15 Insatisfatório 18,5 %

19,82 %

38,33 %

16,74 %

6,61 %

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: 311
Não respondidos: 84
Média: 3,09

41 Excelente
36 Muito Bom
77 Bom
49 Regular
24 Insatisfatório 18,06 %

15,86 %

33,92 %

21,59 %

10,57 %

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

Total de respostas: 227
Deveriam responder: 311
Não respondidos: 84
Média: 3,12

42 Excelente
34 Muito Bom
85 Bom
41 Regular
25 Insatisfatório 18,5 %

14,98 %

37,44 %

18,06 %

11,01 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

.

.

continue assim

nenhuma

Nenhum.

.

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

Nenhum

Atualizem a disciplina de LP3 para algo que realmente seja utilizável no mercado atual.

Nenhum comentário

ok

Sem sugestão

Incentivo a palestras, coisas que ajudem na dinâmica de ensino.

Sem comentários a fazer.
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Precisa mostrar-se presente, ninguém conhece o coordenador do curso.

Bom

não

--

Não.

0

.

.

.

Nenhum.

...

prestativos

sem comentários

Bom

NADA A DECLARAR.

não

Bom

.

...

ok

Nda

.

Não

Nada a declarar!

nada

Não

Nada

Não

.

.

Não

dsd

Bom

Necessita melhoras os computadores para disciplinas que requerem muita memoria e processamento de máquina.

nenhuma

N/A

.

Nenhum
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Disponibilizar espaços de estudos para alunos do curso, levando en consideração que a biblioteca não atende a demanda. 
Fazer manutenção dos laboratórios,  principalmente do ar condicionado.

.

--

t

nao

Nunca precisei falar com ele, mas deveria ser mais envolvido com o curso e trazer melhorias pra  os problemas do curso.

Nada a declarar

Boa coordenação

.

-

Na

Sem comentários.

Sem sugestões

-

Muito bom

nenhuma

Falta acompanhamento do curso por parte da coordenação

Necessária revitalização dos laboratórios.

Maior participação junto aos alunos.

-----

nada a sugerir

.

Sem comentários

.

Nada a declarar

-

não

Tudo bem!

nada

-

Nenhuma sugestão

Não

Nenhuma

Nem adianta eu falar alguma coisa não vai adiantar em nada

.

xx

Nd

N/A
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sem sugestão

não

Ok

.

-

...

.

BOM

Sem sugestões

sem comentários.

.

nada

Sem comentários

Bom

não

sem comentários

n

Seje mais presente em sala de aula

.

.

O curso de SI poderia ser ministrado todo em um só turno: vespertino ou noturno.

Nada a declarar

sdjakdhskahkdhksahkjdhksahk

.

Nada a comentar.

.

Melhorar o atendimento e acompanhamento dos alunos

.

BOM

.

Não possuo sugestões e/ou comentários.

MAIS ATENÇÃO AOS PROCESSO ABERTOS PELOS ALUNOS

Divulgar oportunidades carga horária para os alunos.

SEM SUGESTÃO

Sem comentários

--

nada a declarar

Excelente pretreza
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Atende as demandas dos alunos em geral.

Bom

sem sugestões

nao

Nenhuma.

Não

n

sugiro melhr acompanhamento para com os alunos

.

interagir mais com os alunos

Parabéns

Nd

Obrigado

sem sugestoes

Melhorar mais a interação com os alunos

N/a

N

-

.

Sem sugestões

Nenhuma

nda a dizer

sem sugestões

Nenhum

a

Sem comentários.

nenhuma

Nada

-

nd

//sem comentários

Coordenação que precisa se apresentar aos alunos, estar mais presente.

Nenhum

...

Sem sugestões ou comentários

Nenhum

.

Melhorem no acompanhamento de alunos
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sem comentários.

Nada a declarar.

X

.

Ok

.

-

Eliminar horário vespertino

ok

,

Nada

nenhum

.

Nada

Nao

Sem sugestões.

H

nada

.

-

-

Ótimo

.

ok

A coordenação do curso é boa

Nada a declarar

n

nada

Melhorar a burocracia para conclusão do curso. Há a exigência de muitos requisitos quando em outras instituições de 
ensino superior têm menos requisitos para adquirir o diploma. Todos esses incontáveis requisitos não melhoram a 
qualidade do curso, só tornam o curso enfadonha e se tornam mais um fator de desistímulo. Sem contar que as 
instalações da instituição são mais insatisfatórias e a infraestrutura geral é péssima (rede, salas de estudo, biblioteca, 
sistema acadêmico, opções de alimentação, banheiros, etc.)

.

..

Nada

ok

.

Idem a todas as pesquisas anteriores.

Já enviado.
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.

.

.

.

Nenhuma

..

--

.

.

Sem comentarios ou sugestões.

Nada a acrescentar!

Nada à comentar

W

Bom atendimento.

Sem sugestão.

Sem comentários

melhorem

none

Curso Sistemas de informação deveria ser exclusivamente noturno.

.

X

nao

Sem comentários

Sempre que solicitado tenta atender da melhor maneira.

Sem comentarios

Total de respostas: 227 Deveriam responder: 311 Não respondidos: 84

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

.

.

continue assim

nenhuma

Nenhum.

.

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

Nenhum

Atualizem a disciplina de LP3 para algo que realmente seja utilizável no mercado atual.

Nenhum comentário

ok
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Sem sugestão

Melhoria dos laboratorios é bastante necessária.

Sem comentários a fazer.

ótimo curso.

Bom

não

--

Não.

0

.

.

.

Nenhum.

...

otimo curso

sem comentários

Adequação do horario para os alunos que trabalham

NADA A DECLARAR.

não

Bom

.

...

ok

Nda

.

Não

Nada a declarar!

nada

Não

Nada

Não

.

.

Não

sd

Bom

-

nenhuma
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N/A

.

Nenhum

Fazer mais palestras com empresas e sobre o mercado de trabalho.

.

--

g

nao

Melhorar a organização da grade de horários, não começam em um horário certo, tem dia na semana que tem varias 
cadeiras e quanto outros tem mal uma ou nenhuma.

Nada a declarar

Bom curso. Mas tem muita evasão.

Atenção aos alunos

-

Na

Sem comentários.

Sem sugestões

-

Muito bom

nenhuma

Curso muito bom

Nada a acrescentar.

.

Poderia-se mesclar mais as matérias principais do curso com relação ao horário. por exemplo, colocar as matérias-chave 
como LP1 e subsequentes para o horário da noite, pois, aqueles alunos que trabalham poderiam acompanhar com um 
pouco menos de sacrifício.

nada a sugerir

..

Sem comentários

.

Nada a declarar

-

não

Tudo bem!

nada

-

Nenhuma sugestão

Não

Nenhuma
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Não adianta

Melhoras os Laboratórios de informatica

xx

Nd

N/A

sem sugestão

não

Ok

.

-

...

.

BOM

Sem sugestões

não dá pra avaliar ainda.

.

nada

Sem comentários

Bom

não

sem comentários

n

Muito bom

.

.

O curso de SI poderia ser ministrado todo em um só turno: vespertino ou noturno.

Nada a declarar

djaskdshkjdhkjsahkjdhjksahkh

.

Nada a comentar.

.

Tem uma boa grade e bons professores

.

BOM

.

Por favor aprimorar os recursos de hardware e software dos laboratórios.

O CURSO DE SI É MUITO

Divulgar oportunidades carga horária para os alunos.
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SEM SUGESTAO

Sem comentários

--

nada a declarar

Excelente Curso

Muito bom curso deveria ser mais valorizado pela comunidade acadêmica

Bom

sem sugestões

nao

Nenhuma.

Não

n

revisar a estrutura curricular

Adequação dos horários das disciplinas afim de atender todos os alunos, especialmente os que trabalham durante o dia.

otimo curso

Modificar os critérios para as 200 horas extra currículares

Nd

Precisamos de acervo atulaizado

sem sugestoes

Melhorar o acervo da biblioteca ou disponibilização de livros online

N/a

N

-

.

Sem sugestões

Nenhuma

nda a dizer

sem sugestões

Nenhum

a

Sem comentários.

nenhuma

Nada

-

nd

//sem comentários

Bom

Nenhum
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O curso parece que parou um pouco no tempo em relação as outras instuições de ensino da cidade, é necessário que se 
invista em laboratórios de redes, realidade aumentada, jogos, além de tecnologias de mercado, para que os alunos saiam 
mais preparados.

Sem sugestões ou comentários

Nenhum

.

Muito bom

sem comentários.

Nada a declarar.

X

.

Ok

.

-

Eliminar horário vespertino

ok

.

Nada

nenhum

.

Nada

Nao

Sem sugestões.

H

nada

.

-

-

Ótimo

.

ok

O curso é otimo!

Nada a declarar

n

nada

Melhorar a burocracia para conclusão do curso. Há a exigência de muitos requisitos quando em outras instituições de 
ensino superior têm menos requisitos para adquirir o diploma. Todos esses incontáveis requisitos não melhoram a 
qualidade do curso, só tornam o curso enfadonha e se tornam mais um fator de desistímulo. Sem contar que as 
instalações da instituição são mais insatisfatórias e a infraestrutura geral é péssima (rede, salas de estudo, biblioteca, 
sistema acadêmico, opções de alimentação, banheiros, etc.)

.
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...

Nada

ok

.

Idem a todas as pesquisas anteriores.

Já enviado.

.

.

.

.

Nenhuma

.

--

.

.

Sem comentarios ou sugestões.

Nada a acrescentar

Nada à comentar

W

Verificar disponibilidade de oferta de disciplinas em horários alternativos, para possibilitar o acesso a quem estuda e 
trabalha.

Sem sugestão.

Sem comentários

melhorem

none

Curso Sistemas de informação deveria ser exclusivamente noturno.

.

X

nao

Sem comentários

O melhor curso de Sistemas da Informação do Maranhão, com os melhores profissionais.

Sem comentarios

Total de respostas: 227 Deveriam responder: 311 Não respondidos: 84

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

Respostas

.

.

continue assim

nenhuma
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Nenhum.

.

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

Nenhum

Atualizem a disciplina de LP3 para algo que realmente seja utilizável no mercado atual.

Nenhum comentário

ok

Sem sugestão

Melhor cruzamento de informações.

Sem comentários a fazer.

sem comentários.

Bom

não

--

Não.

0

.

.

.

Nenhum.

...

prestativo

sem comentários

Bom

NADA A DECLARAR.

não

Bom

.

...

ok

Nda

.

Não

Nada a declarar!

nada

Não

Nada

Não
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.

.

Não

sda

Bom

Necessita melhoras os computadores para disciplinas que requerem muita memoria e processamento de máquina.

nenhuma

N/A

.

Eliminar as questões idênticas à essa dos outros formulários e manter somente neste

.

.

--

b

nao

Diretoria e bem eficiente.

Nada a declarar

Boa direção

Atenção aos alunos

-

Na

Sem comentários.

Sem sugestões

-

Muito bom

nenhuma

Ok

Nada a acrescentar.

.

-----

nada a sugerir

.

Sem comentários

.

Nada a declarar

-

não

Tudo bem!
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nada

-

Nenhuma sugestão

Não

Nenhuma

Não adianta

.

xx

Nd

N/A

sem sugestão

não

Ok

.

-

...

.

BOM

Sem sugestões

ok.

.

nada

Sem comentários

Bom

não

sem comentários

n

Bom trabalho

.

.

Boa interação com os alunos, sempre disponibilizando informações relevantes.

Nada a declarar

dsjhdkjahskdhksahkjhdkashk

.

Nada a comentar.

..

Melhorar o Atendimento

.
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BOM

.

Não possuo sugestões e/ou comentários.

REGULAR

Divulgar oportunidades carga horária para os alunos.

SEM SUGESTÃO

Sem comentários

--

nada a declarar

Excelente Departamento

Aprimorar os programas de bolsas para estudantes .

Bom

sem sugestões

nao

Nenhuma.

Não

n

bo disponibilidade e atendimento

.

atendimento mais rapido

Nenhum

Nd

Obrigado. Fica a sugestão de reverem os horarios para que não finalizem as 22:40, por exemplo

sem sugestoes

Investir em TI

N/a

N

-

.

Sem sugestões

Nenhuma

nda a dizer

sem sugestões

Nenhum

a

Sem comentários.

nenhuma

Nada
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-

nd

//sem comentários

Bom

Nenhum

....

Sem sugestões ou comentários

Nenhum

.

Melhorem no atendimento da biblioteca

sem comentários.

Nada a declarar.

X

.

Ok

.

-

Eliminar desperdicio de energia

ok

.

Nada

nenhum

.

Nada

Nao

Sem sugestões.

H

nada

.

-

-

Informatizar

.

ok

É necessário mais acessibilidade à informações

Nada a declarar

n

nada
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Melhorar a burocracia para conclusão do curso. Há a exigência de muitos requisitos quando em outras instituições de 
ensino superior têm menos requisitos para adquirir o diploma. Todos esses incontáveis requisitos não melhoram a 
qualidade do curso, só tornam o curso enfadonha e se tornam mais um fator de desistímulo. Sem contar que as 
instalações da instituição são mais insatisfatórias e a infraestrutura geral é péssima (rede, salas de estudo, biblioteca, 
sistema acadêmico, opções de alimentação, banheiros, etc.)

.

...

Nada

ok

.

Idem a todas as pesquisas anteriores.

Já enviado.

.

.

.

.

Nenhuma

.

--

.

.

Sem comentarios ou sugestões.

Nada a acrescentar

Nada à comentar

W

O recesso dos professores no meio do período atrapalha o envolvimento do aluno com disciplina em curso.

Sem sugestão.

Sem comentários

melhorem

none

Curso Sistemas de informação deveria ser exclusivamente noturno.

.

X

nao

Sem comentários

Continua atendendo a comunidade acadêmica com o empenho e dedicação esperado.

Sem comentarios

Total de respostas: 227 Deveriam responder: 311 Não respondidos: 84

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

Respostas
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.

.

A obra do estacionamento precisa terminar.

nenhuma

Nenhum.

.

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

Nenhum

Atualizem a disciplina de LP3 para algo que realmente seja utilizável no mercado atual.

Nenhum comentário

ok

Sem sugestão

Melhoria dos servidores.

Sem comentários a fazer.

Fiscalização na biblioteca e direito  à duas refeições por dia no RU.

Bom

não

--

Não.

0

.

.

Melhorar o acervo de livros. Na biblioteca tem livros de 2006 e para sistemas de informação alguns nao tem mais uso.

Nenhum.

...

estrutura boa

sem comentários

Bom nivel de ensino

A BIBLIOTECA DISPONÍVEL PARA ESTUDANTES NÃO SE TRATA DE UM LOCAL ADEQUADO PARA TAL.

não

Bom

.

...

ok

Nda

.

Não

Nada a declarar!
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nada

Não

Nada

Não

.

.

Não

sdsa

Bom

Necessita melhoras os computadores para disciplinas que requerem muita memoria e processamento de máquina.

nenhuma

N/A

.

Nenhum

Trancar as salas de aula após o uso, segrega o espaço a estudantes que necessitam de um espaço de estudo.  Procurem 
outros métodos de segurança aos equipamentos

.

--

b

nao

Melhorar a organização e a infraestrutura.

Nada a declarar

Bom campus.

Manutenção dos laboratórios

-

Na

Sem comentários.

Sem sugestões

-

Muito bom

nenhuma

Ok

Necessária troca dos ACs da biblioteca.

.

-----

nada a sugerir

.

Sem comentários

.
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Nada a declarar

-

não

Tudo bem!

nada

-

Nenhuma sugestão

Não

Nenhuma

Não adianta

.

xx

Nd

N/A

sem sugestão

não

Ok

.

-

...

.

BOM

Sem sugestões

ok.

.

nada

Sem comentários

Bom

não

sem comentários

n

Ótimo

.

.

O campus necessita de reparos nos banheiros, laboratórios. A biblioteca precisa melhorar a climatização e organização 
para evitar o barulho excessivo.

Nada a declarar

dkashdkhskahdkhsakhdkashk

.
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Nada a comentar.

.

Melhorar o atendimento

.

BOM

.

Não possuo sugestões e/ou comentários.

A SEGURANÇA DO CAMPUS AINDA DEIXA A DESEJAR

Divulgar oportunidades carga horária para os alunos.

SEM SUGESTÃO

Sem comentários

--

nada a declarar

Excelente instituição

Boa estrutura de ensino

Bom

sem sugestões

nao

Nenhuma.

Não

n

Melhorar o acervo e o sinal do wifi

.

quadra livre

Nenhum

Nd

melhorem a biblioteca

sem sugestoes

Investir em TI

Melhorar a biblioteca, os banheiros, os bebedouros e o estacionamento

N

-

.

Sem sugestões

Nenhuma

nda a dizer

sem sugestões

Nenhum
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a

Sem comentários.

nenhuma

Nada

-

nd

//sem comentários

Bom

Nenhum

Em pleno século 21, onde as empresas do mercado de trabalho já liberam os funcionários para trabalharem com um code 
dressing mais flexível, o IFMA ainda proíbe seus alunos de usarem bermuda... Isso precisa ser revisto, a instituição precisa 
evoluir junto com a socidade, mercado e pessoas.

Acredito que a quantidade de banheiros disponíveis no antigo prédio não é suficiente para atender aos alunos.

Nenhum

.

Melhorem na acessibilidade e infraestrutura

sem comentários.

Nada a declarar.

X

.

Ok

.

Biblioteca precária e barulhenta
Banheiros péssimos. Funcionários mal educados

Usar predio novo integralmente

ok

.

Nada

nenhum

.

Nada

Nao

Sem sugestões.

H

nada

.

-

-

Melhorar ambiente acadêmico
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.

ok

O campus precisa de melhorias no acervo, instalações e segurança.

Nada a declarar

n

nada

Melhorar a burocracia para conclusão do curso. Há a exigência de muitos requisitos quando em outras instituições de 
ensino superior têm menos requisitos para adquirir o diploma. Todos esses incontáveis requisitos não melhoram a 
qualidade do curso, só tornam o curso enfadonha e se tornam mais um fator de desistímulo. Sem contar que as 
instalações da instituição são mais insatisfatórias e a infraestrutura geral é péssima (rede, salas de estudo, biblioteca, 
sistema acadêmico, opções de alimentação, banheiros, etc.)

.

...

Nada

ok

.

Idem a todas as pesquisas anteriores.

Já enviado.

.

.

.

.

Nenhuma

.

--

.

.

Sem comentarios ou sugestões.

Nada a acrescentar

Nada à comentar

N

Reformas em andamento. É preciso aguardar a conclusão para melhor avaliação.

Sem sugestão.

Sem comentários

melhorem

none

Curso Sistemas de informação deveria ser exclusivamente noturno.

.

X

nao
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Sem comentários

Campus em constante construção e melhoria de sua estrutura.

Sem comentarios

Total de respostas: 227 Deveriam responder: 311 Não respondidos: 84
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Aplicação: Avaliação Desu - Monte Castelo - 2017/1 - Cursos

Agrupado por: Curso EC - Engenharia Civil

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

Total de respostas: 236
Deveriam responder: 286
Não respondidos: 50
Média: 3,15

44 Excelente
38 Muito Bom
95 Bom
27 Regular
32 Insatisfatório 18,64 %

16,1 %

40,25 %

11,44 %

13,56 %

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

Total de respostas: 236
Deveriam responder: 286
Não respondidos: 50
Média: 3,07

37 Excelente
40 Muito Bom
96 Bom
29 Regular
34 Insatisfatório

15,68 %

16,95 %

40,68 %

12,29 %

14,41 %

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

Total de respostas: 236
Deveriam responder: 286
Não respondidos: 50
Média: 3,39

41 Excelente
55 Muito Bom
107 Bom
22 Regular
11 Insatisfatório

17,37 %

23,31 %

45,34 %
9,32 %

4,66 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 236
Deveriam responder: 286
Não respondidos: 50
Média: 3,38

44 Excelente
52 Muito Bom
102 Bom
25 Regular
13 Insatisfatório 18,64 %

22,03 %

43,22 % 10,59 %

5,51 %

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

Total de respostas: 236
Deveriam responder: 286
Não respondidos: 50
Média: 3,06

37 Excelente
33 Muito Bom
101 Bom
38 Regular
27 Insatisfatório

15,68 %

13,98 %

42,8 %

16,1 %

11,44 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 236
Deveriam responder: 286
Não respondidos: 50
Média: 3,01

35 Excelente
35 Muito Bom
91 Bom
47 Regular
28 Insatisfatório

14,83 %

14,83 %

38,56 %

19,92 %

11,86 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 236
Deveriam responder: 286
Não respondidos: 50
Média: 2,79

27 Excelente
32 Muito Bom
84 Bom
51 Regular
42 Insatisfatório

11,44 %

13,56 %

35,59 %

21,61 %

17,8 %

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

Total de respostas: 236
Deveriam responder: 286
Não respondidos: 50
Média: 2,76

25 Excelente
32 Muito Bom
89 Bom
41 Regular
49 Insatisfatório

10,59 %

13,56 %

37,71 %

17,37 %

20,76 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

Nada

Sem comentários

.

Muito bom

melhore

Professores não respeitam os prazos, principalmente em relação as notas e pedido de aproveitamento de matérias. Existe 
Professor que só definiu pedido de reaproveitamento no último mês de aula.

N

Mais presente com informações à respeito do curso

nada a declarar

O coordenador do curso poderia ser mais presente, não o vi nem uma vez durante o período.

Nada a declarar.

Conversem com os alunos, perguntem o que precisamos ou ao menos se apresentem.

.
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Não tenho como comentar ou sugerir.

Ter mais contato e atenção com os alunos. Ter mais rigidez com os professores já que os prazos não estão sendo 
cumpridos

Boa atuação, porém deve haver a busca de mais empenho....

Ser mais presente.

Desde que cheguei nunca o conheci, não demostrou nenhum interesse aos calouros por tanto se ele não importa com os 
novos alunos não merece tal cargo

Conhecer e conversar com os alunos

Rever a disponibilidade dos laboratórios, principalmente o de informática que é uma necessidade para alguns, que antes 
eram bem mais acessíveis.

-

nenhum

Nada a declarar

Seja  mais presente no curso, seja tão  dedicado como o chefe  de departamento.

Não

Continue assim

Nenhuma.

nenhum

muito bom

.

Sem sugestões

Nada a declarar

Tirem Física 1 do primeiro período. Precisa saber Cálculo 1 antes.
Disponibilizar cadeiras de férias.

Ser mais presente, ter mais presteza para resolver os problemas inerentes ao curso.

nao

.

...

Sempre há alguma coisa que possa melhorar

Nada a declarar

.

Excelente

a

Ser mais frequentes

-

Não

Ser mais presente

Comprem uma prensa hidráulica

.

.
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nada

ASAAS

Otima coordenação, parabens

Na

nenhum

nenhuma

Melhorar

Bom

Nenhum.

bom

Nenhuma sugestão.

Vamos levar mais a qualidade de relacionamento coordenação aluno mais sério, até agora nada vi de intervenção da 
coordenação quando a solicitamos.

Se apresente aos alunos, não sabemos a quem recorrer pois não o conhecemos.

Boa coordenação

Nada

Sem sugestão.

nd

Sem comentários

Nada a declarar

Mudar as cadeiras e mesas dos alunos, a maioria são de modelo antigo, desconfortáveis, e muitas vezes as mesas 
empenadas. Tratar de uma solução para o retroprojetor, pois sempre é ruim de usa-lo em sala, ja que ele é instalado para 
projetar no quadro, porém o quadro possui listras verdes o que prejudica a visibilidade do conteúdo. 

.

Bom

nao

Ser mais ativa, nunca se quer vimos o coordenador do curso. Nem sabemos quem é.

Nenhuma

Sem comentários

Nada a acrescentar.

Nenhum

...

não

Sem

Nada a acrescentar.

nada a comentar

ok

Boa coordenação.

-
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nad

a

Bom

nada a declarar

não

Nada a declarar

Nada a comentar.

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

Atender os discentes com mais celeridade.

Nenhum

N

nenhum

Necessita de algumas melhorias quanto à manutenção dos aparelhos eletrônicos, no mais, a estrutura pode ser 
classificada como boa.

-

Iiiii

nada a sugerir

mais prestativa com os alunos

Ko

N

Nda

Nada a declarar

sfsdf

.

.

Esta mais  proximo dos discentes

Nenhum

Atendimento satisfatório quando necessário.

N/A

nenhuma

\

N

-

Tornar-se mais presente com aos acadêmicos. E mais ouvintes dos mesmo.

ND

.

Não se aplica

.

Sem comentarios
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Não

Apresente-se pelo menos aos alunos do 1º período. Não sei qual é o seu trabalho, nem onde encontrá-lo.

d

N

Precisamos de sala de aula. A civil é largada lá.

.

Cobrar as notas dentro do prazo

none

.

A coordenação sempre buscou o melhor aprendizado dos estudantes, a criação de laboratórios de estudo e fomento de 
eventos acadêmicos, porem ainda é necessária a integração curso-diretoria para que sejam alcançados novos patamares.

.

NA

Satisfação pela coordenação do curso.

Necessidade de atuação mais presente e participativa

-

Nada a declarar

Nd

A

Nenhum comentário.

Contato com os alunos é primordial

Não

n

nenhuma

nada

-

Sem sugestões

Nada a declarar

;

Nada

.

.

Nada

nd

.

sdfsfwef

Não

.
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Qualificar e ampliar o corpo discente.

Nao

Não tenho sugestões.

MEHOREM SEMPRE

São muito atenciosos e preocupados em resolver nossos problemas.

Se envolva mais com os alunos, no sentido de encontrar melhores formas de ministrar as aulas, adequar os conteúdos e 
proporcionar maior envolvimento com a prática.

.

.

nehnum

.

nd

.

nao

Mais proximidade com os alunos

Melhorar e ampliar a comunicação com os alunos, tentar ouvir mais as sugestões.

.

Temos um recorrente problema de estar tendo aula do ensino técnico em nossa sala em um horário que também teríamos 
aula. Mas como a deles começa primeiro, nós que ficamos sem sala. Outro problema constante é o ar condicionado, que 
não esfria corretamente, a água quente dos bebedouros e a dificuldade para achar computador para usar no data show. 
Além do mais, este foi mal posicionado e costuma ficar com cores amareladas.

Parabéns, Rodrigo. Que você sirva de exemplo para o novo coordenador.

.

ok

Nenhum

.

x

Verificar melhor os horários dos períodos pois muitos são inviáveis paras alunos que estão fazendo estágio.
Verificar melhor o conhecimento dos professores para os assuntos que estes ministrarão nas matérias que são 
direcionados

.

.

.

-Incentivar os professores a se preparar para ministrar as aulas durante o período letivo.

NAO

Nenhuma

bom

10

SEM COMENTARIOS

NADA A DECLARAR

NenhumaNenhuma
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Regular, melhorar o atendimento aos discentes!

Nada a declarar

.

legal

N

Nada a declarar

Nada à declarar.

Reunir-se com os alunos para ouvir diretamente deles a avaliação de cada professor.
Propor ao departamento de construção civil e aos professores cursos de técnicas de didática. Todos os professores do 
DCC possuem bom conhecimento técnico mas falta didática  nas aulas de alguns professores.

a

.

Aaa

Nenhum comentário.

Nenhum comentário

Sugiro uma maior fiscalização e cobrança de professores do curso de Engenharia Civil, sendo essa cobrança vindo do 
DCC ou da Coordenação do curso. Essa sugestão surge devida a triste realidade que algumas disciplinas de engenharia 
civil se encontram. Como exemplo, temos que as "Introdução a engenharia civil", "Introdução a engenharia ambiental", 
"Saneamento Ambiental", Monografia I", "Hidrologia"...e por aí vai. Ainda não cursei todas, mas pelo menos duas já fiz 
completas. A realidade das disciplinas é que simplesmente não existem aulas ministradas! A profª passa trabalhos, falta, 
não aparece, e a disciplina fica por isso mesmo, com um aprendizado quase zero. Quais os problemas que surgem como 
consequência disso? Os mais atingidos são alunos que querem seguir a área das disciplinas, que precisarão de conteúdo 
para mestrado, provas, aprendizado, vida, etc...e não tem um facilitador de aprendizado. Qual a sugestão de solução? Fazer 
rodízio/troca de professores da disciplina. Lembrando que essa é uma crítica construtiva, com finalidade de melhorar a 
qualidade de ensino do curso.

.

.

Ausente

otima

Boa gestão.

nenhuma

N

nada

Nada

.

Investir em aulas práticas e material de laboratorio

.

a

GDFG

Nada a acrescentar

Não sei como funciona

Sem comentarios

.
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.

bb

Definir horários de atendimento.

Bom

.

.

Nenhum.

.

Criem pós graduação na área da engenharia civil

Total de respostas: 236 Deveriam responder: 286 Não respondidos: 50

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

Nada

Sem comentários

.

Muito bom

melhore

Ótimo curso, problemas burocraticos e falta de comprometimento de alguns servidores que atrapalham um pouco.

N

Bom, estou insatisfeito com o acervo

nada a declarar

.

Nada a declarar.

Ofertem mais disciplinas nos períodos, coloquem uma cadeira de educação física

.

Bom, em alguns aspectos não correspondeu as minhas expectativas

Os professores devem ter mais responsabilidade.

Bom....

Nenhuma

.

.

.

-

nenhum

Nada a declarar

Vamos  melhorar e se organizar.

Não

Continue assim

Nenhuma.
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nenhum

bom

.

Sem sugestões

Nada a declarar

Disponibilizar cadeiras de férias.

N

nao

.

...

Nenhum

Nada a declarar

.

Excelente

A

Ótimo curso

-

Não

Nasa

.

.

.

nada

ASA

Otimo curso

Na

nenhum

nenhuma

Melhorar

Muito bom

Nenhum.

bom

Nenhuma sugestão.

Precisamos conhecer o curso, quem é quem na coordenação e para quem recorrer. Ficamos perdidos e ainda estou assim 
na instituição.

Por favor, precisamos de um professor de introdução à Engenharia. O nosso não dá aulas, não cumpriu nada do conteúdo 
da ementa.

ótimo curso

Nada
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Sem sugestão.

nd

Sem comentários

Nada a declarar

o Curso deveria ter mais visitas técnicas.

.

Bom

nao

Maior participação do coordenador lutando pelos direitos dos alunos do curso.

Nenhuma

Sem comentários

Nada a acrescentar.

Nenhum

...

não

Sem

Nada a acrescentar.

nada a comentar

ok

Bom início de curso.

-

nada

b

Bom

nada a declarar

não

Nada a declarar

Nada a comentar.

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

Não tenho

Nenhum

N

nenhum

Sem comentários

-

Iiii

nada a sugerir

muito bom
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Nada

N

Nda

Nada a declarar

sdfsdf

.

.

Aula de campo e visitas tecnicas

Nenhum

O curso poderia ser ministrado em apenas um turno, podendo ser ele ou vespertino ou noturno, possibilitando a facilidade 
de acesso as disciplinas aos alunos que estão inseridos no mercado de trabalho.

N/A

nenhuma

\

N

-

Melhorar as condições de estudo extra-classe, laboratórios. E estrutura do curso.

ND

.

Não se aplica

.

Sem comentarios

Não

O empenho dos professores afeta diretamente a qualidade do conhecimento adquirido pelos alunos. Façam o possível 
para aumentar o nível das aulas e, assim, melhorar o curso de engenharia civil.

d

N

Precisamos de mais professores. A civil é largada lá.

.

Atividades extra classe

none

.

Tem muito o que melhorar.

..

NA

C Curso tem correspondido às expectativas quanto aos conteúdos e professores em suas aulas ministradas.

Muito a melhorar e ser o melhor curso de engenharia Civil do MA

-

Nada a declarar
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Nd

A

Nenhum comentário.

Podemos melhorar

Não

n

nenhuma

nada

-

Sem sugestões

Nada a declarar

Oferta de mais disciplinas considerando o índice de aprovações/reprovações dos alunos, visto que a exigência de pré 
requisito das disciplinas e a forma de ingresso prejudica o tempo de conclusão do curso.

Nada

.

.

Nada

nd

.

wwefewf

Não

.

Qualificar e ampliar o corpo discente.

Nao

Não tenho sugestões.

MEHOREM SEMPRE

São muito atenciosos e preocupados em resolver nossos problemas.

Trabalhem no sentido de reformular essa grade curricular, que está bastante defasada e comprometendo 
demasiadamente o nosso aprendizado!

.

.

nehum

.

nd

.

nao

Maior cobrança da coordenação perante os professores

.

.
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Temos um recorrente problema de estar tendo aula do ensino técnico em nossa sala em um horário que também teríamos 
aula. Mas como a deles começa primeiro, nós que ficamos sem sala. Outro problema constante é o ar condicionado, que 
não esfria corretamente, a água quente dos bebedouros e a dificuldade para achar computador para usar no data show. 
Além do mais, este foi mal posicionado e costuma ficar com cores amareladas.

Menos carga horária obrigatória.

.

ok

Nenhum

.

x

O curso é ainda desorganizado quanto a matérias e seus respectivos professores.

.

.

..

-

NAO

Nenhuma

bom

1000

SEM COMENTARIOS

NADA A DECLARAR

Nenhuma

Excelente

Nada a declarar

.

otimo curso

N

Nada a declarar

Nada à declarar.

Não deveriam mudar os horários de aula todo período, poderiam tornar os horários mais tradicionais. Evitem aulas até às 
22:40hs. Sejam mais rigorosos quanto às mudanças de horários depois que os mesmos ja tenham sido definidos. 
RESPEITEM O CALENDÁRIO ACADÊMICO. Alunos também necessitam de férias.

b

.

Bbb

Nenhum comentário.

Nenhum comentário

Sugiro uma maior fiscalização e cobrança de professores do curso de Engenharia Civil, sendo essa cobrança vindo do 
DCC ou da Coordenação do curso. Essa sugestão surge devida a triste realidade que algumas disciplinas de engenharia 
civil se encontram. Como exemplo, temos que as "Introdução a engenharia civil", "Introdução a engenharia ambiental", 
"Saneamento Ambiental", Monografia I", "Hidrologia"...e por aí vai. Ainda não cursei todas, mas pelo menos duas já fiz 
completas. A realidade das disciplinas é que simplesmente não existem aulas ministradas! A profª passa trabalhos, falta, 
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não aparece, e a disciplina fica por isso mesmo, com um aprendizado quase zero. Quais os problemas que surgem como 
consequência disso? Os mais atingidos são alunos que querem seguir a área das disciplinas, que precisarão de conteúdo 
para mestrado, provas, aprendizado, vida, etc...e não tem um facilitador de aprendizado. Qual a sugestão de solução? Fazer 
rodízio/troca de professores da disciplina. Lembrando que essa é uma crítica construtiva, com finalidade de melhorar a 
qualidade de ensino do curso.

.

.

Precisa melhorar

melhorar a infraestrutura

Grade curricular satisfatória.

nenhuma

N

nada

Nada

.

Sem comentarios

.

a

dd

Nada a acrescentar

Não sei como fazer

Sem comentarios

.

.

bb

Definir um bloco acadêmico para as aulas.

Bom

.

.

Nenhum.

.

Aumentem o número de aulas práticas

Total de respostas: 236 Deveriam responder: 286 Não respondidos: 50

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

Respostas

Nada

Sei que o curso de Engenharia Civil é Vesp/Not, porém muitos alunos necessitam trabalhar e estudar ao mesmo tempo. 
Pensando nisso, seria muito bom se algumas disciplinas, de preferência as mais importantes por serem pré-requesito, 
fossem ministradas no horário noturno para facilitar a vida do aluno.

.

Muito bom
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melhore

Existem ótimos e bons  funcionários, pelo menos no atendimento ao aluno sempre se mostram prestativos, porém prazos 
só são válidos a alunos, " Professores e servidores não precisam de prazos".

N

Mais agilidade nos processos e informações referentes aos alunos e ao curso

nada a declarar

.

Nada a declarar.

Tentem resolver nosso problemas com mais rapidez e cobrem mais dos professores para seguirem a ementa e lançar as 
notas nos prazos certos

.

Bons.

Quando uma questão é mandada para a DESU geralmente demora muito ser resolvida

Atendimento de boa qualidade...

Nenhuma

.

.

.

-

nenhum

Nada a declarar

.

Não

Continue assim

Nenhuma.

nenhum

vocês fazem a mesma avaliação por cada disciplina, é difícil o aluno preencher o formulário repetidas vezes e leva-lo com 
seriedade, tornem esse questionário menos repetitivo por favor, com questões pertinentes a disciplinas apenas na 
avaliação da disciplina , com questões referente ao campus apenas na avaliação do campus e assim por diante, eu avaliar 
dez vezes o coordenador , desu, ifma  e curso não traz objetividade para vocês quando vão conferir as avaliações (duvido 
que confiram) nem pra gente q não tem paciência pra preencher dez vezes a mesma coisa

.

Sem sugestões

Nada a declarar

Não sou capaz de opinar!

N

nao

.

...

Nenhum

Nada a declarar
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.

Excelente

A

Ser mais frequentes

-

Não

Ser mais paciente

.

.

Respeitar as condições que são oferecidas aos alunos, respeitar os alunos.
Cobrar as obrigações de todo o corpo docente e não apenas dos discentes.

nada

SASASA

Sempre nos ajudam

Na

nenhum

nenhuma

Melhorar

Bom

Nenhum.

bom

Nenhuma sugestão.

Eficiência é o que queremos.

O atendimento sempre foi excelente.

boa diretoria

Nada

Sem sugestão.

nd

Sem comentários

Nada a declarar

nenhum.

.

Bom

nao

Mais organização, sistema sempre fora do ar.Exigir dos professores que cumpram os prazos

Nenhuma

Sem comentários

Nada a acrescentar.
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Investir em laboratórios para o curso de engenharia civil e no compromisso com o calendário acadêmico

...

não

Sem

Nada a acrescentar.

nada a comentar

ok

Prestativa.

-

nada

c

Bom

nada a declarar

não

Nada a declarar

Nada a comentar.

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

Ter mais presteza ao atender os discentes.

Muito bom, continuem assim.

N

nenhum

Sem comentários

-

Oiiio

nada a sugerir

mais prestativo com os alunos

Nada

N

Nda

Nada a declarar

sdfsdf

.

.

Ok

Nenhum

O curso poderia ser ministrado em apenas um turno, podendo ser ele ou vespertino ou noturno, possibilitando a facilidade 
de acesso as disciplinas aos alunos que estão inseridos no mercado de trabalho.

N/A

nenhuma
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\

N

-

Tornar-se mais presente com aos acadêmicos. E mais ouvintes dos mesmo.

ND

.

Não se aplica

.

Sem comentarios

Não

O trabalho realizado por vcs é ótimo. obrigado!

d

N

Precisamos de sala de aula. A civil é largada lá.

.

nada

Não sei quem é o responsável por isso, mas peço providências em relação às condições das salas de aula. Muita não tem 
capacidade de receber recursos audiovisuais, por falta de tomadas, equipamentos... além, claro de que quando chove, 
sempre entra água nas salas do DCC. Não podemos deixar de comentar também em relação aos ar-condicionados - não 
dá pra ter aula desse jeito! PROVIDÊNCIAS JÁ!

.

Lugar onde o aluno tem voz. Excelente trabalho e dedicação de todos os servidores.

.

NA

Excelente gestão do Desu - Ensino Superior IFMA Campus -Monte Castelo São Luís.

Maior conhecimento e possível atuação nos problemas dos cursos

-

Nada a declarar

Nd

A

Nenhum comentário.

.

Não

n

nenhuma

nada

-

Sem sugestões

Nada a declarar
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.

Nada

.

.

Nada

nd

.

wefwef

Não

.

Qualificar e ampliar o corpo discente.

Nao

Não tenho sugestões.

MEHOREM SEMPRE

São muito atenciosos e preocupados em resolver nossos problemas.

Acompanhem mais de perto o que se passa nas coordenações, a relação aluno/professor/coordenador e demais 
situações inerentes aos cursos.

.

.

nenhum

.

ndn

..

nao

cobrança frente ao departamento

.

.

Temos um recorrente problema de estar tendo aula do ensino técnico em nossa sala em um horário que também teríamos 
aula. Mas como a deles começa primeiro, nós que ficamos sem sala. Outro problema constante é o ar condicionado, que 
não esfria corretamente, a água quente dos bebedouros e a dificuldade para achar computador para usar no data show. 
Além do mais, este foi mal posicionado e costuma ficar com cores amareladas.

Menos burocracia.

.

ok

Nenhum

.

x

ok.

.

.
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...

-

NAO

Nenhuma

bom

nota 10

SEM COMENTARIOS

NADA A DECLARAR

Nenhuma

Melhorar os recursos multimídias

Nada a declarar

.

pessoas maravilhosas

N

Nada a declarar

Nada à declarar.

Sejam mais rigorosos quanto ao cumprimento do calendário acadêmico. Acompanhem do desenvolvimento pedagógico de 
cada professor. Não facilitem tanto as mudanças de horários. Evitem que os alunos saiam tão tarde da noite do IFMA. NÃO 
É SAUDÁVEL PARA UM ALUNO QUE SAIA PARA O ESTÁGIO ÀS 6:30 DA MANHÃ FIQUE ASSISTINDO AULA ATÉ AS 22:40HS.

c

.

Ccc

Nenhum comentário.

Nenhum comentário

Sugiro uma maior fiscalização e cobrança de professores do curso de Engenharia Civil, sendo essa cobrança vindo do 
DCC ou da Coordenação do curso. Essa sugestão surge devida a triste realidade que algumas disciplinas de engenharia 
civil se encontram. Como exemplo, temos que as "Introdução a engenharia civil", "Introdução a engenharia ambiental", 
"Saneamento Ambiental", Monografia I", "Hidrologia"...e por aí vai. Ainda não cursei todas, mas pelo menos duas já fiz 
completas. A realidade das disciplinas é que simplesmente não existem aulas ministradas! A profª passa trabalhos, falta, 
não aparece, e a disciplina fica por isso mesmo, com um aprendizado quase zero. Quais os problemas que surgem como 
consequência disso? Os mais atingidos são alunos que querem seguir a área das disciplinas, que precisarão de conteúdo 
para mestrado, provas, aprendizado, vida, etc...e não tem um facilitador de aprendizado. Qual a sugestão de solução? Fazer 
rodízio/troca de professores da disciplina. Lembrando que essa é uma crítica construtiva, com finalidade de melhorar a 
qualidade de ensino do curso.

.

.

Prestativa

continue trabalhando

Boa gestão.

nenhuma

N

nada

Nada
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As salas de aula e a biblioteca estão com o ar condicionado defeituoso, nenhum funciona direito. Faz um calor insuportável.

Sem comentarios

.

a

dfbf

Nada a acrescentar

Segundo

Sem comentarios

.

.

bb

Aumentar número de funcionários para atendimento dos alunos.

Bom

.

.

Nenhum.

.

Criem cursos de pós graduação na área da engenharia civil. Nem a UEMA e nem o IFMA possui curso de pós voltado pra 
construção civil.

Total de respostas: 236 Deveriam responder: 286 Não respondidos: 50

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

Respostas

Nada

Sem comentários

.

Muito bom

melhore

Uma instituição que vem crescendo, e que ainda tem muito a crescer, deve procurar resolver seus conflitos internos como o 
de pessoal, burocracia, prazos dos servidores, e o sistema acadêmico/internet, para ter um melhor desenvolvimento.

N

Uma biblioteca especialmente para os alunos do superior

nada a declarar

.

Reparo no datashow e ar-condicionado da sala 32 do Dep. de Const. civil

Nos do superior também somos alunis do ifma, querem usar o campo as quadras é uma dificuldade absurda pra 
conseguir autorização, vamos melhorar isso ai

.

Gosto do Campus. Um bom lugar parar estudar, mas, é bem real a necessidade de reformas.

Melhoria na estrutura tanto física quanto educacional, pois não atende as necessidades dos alunos do curso superior. Não 
temos local para estudo dentro do Ifma, a biblioteca está sempre lotada com alunos do médio e tecnico. Salas de estudo 
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deverim ser disponibilizadas.

Melhoras das instalaçoes...

Dar mais atenção ao ensino superior.

.

.

Tentar melhorar a biblioteca que além de acervo insuficiente e insatisfatório, é extremamente barulhenta

-

nenhum

Nada a declarar

.

Nao

Continue assim

Nenhuma.

nenhum

vocês fazem a mesma avaliação por cada disciplina, é difícil o aluno preencher o formulário repetidas vezes e leva-lo com 
seriedade, tornem esse questionário menos repetitivo por favor, com questões pertinentes a disciplinas apenas na 
avaliação da disciplina , com questões referente ao campus apenas na avaliação do campus e assim por diante, eu avaliar 
dez vezes o coordenador , desu, ifma  e curso não traz objetividade para vocês quando vão conferir as avaliações (duvido 
que confiram) nem pra gente q não tem paciência pra preencher dez vezes a mesma coisa

A manutenção periódica dos aparelhos de ar condicionado e um maior acervo dos livros necessários ao curso

Sem sugestões

Nada a declarar

Não sou capaz de opinar!

N

nao

.

...

Nenhum

Nada a declarar

.

Excelente

A

Ótimo espaço

-

Não

Nada

.

.

.

nada
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ASAS

Falta melhorar a infraestrutura

Na

nenhum

nenhuma

Melhorar

Bom

Nenhum.

bom

Criação de uma nova biblioteca.

Estacionamento e segurança, graves problemas a serem resolvidos.

Precisamos de espaços para estudar! Em horário extra aula, as salas ficam fechadas, a biblioteca está sempre cheia e não 
há outros ambientes para estudar.

bebedouro melhor no dcc
horário para pratica de esporte pro ensino superior

Nada

Sem sugestão.

nd

Sem comentários

Nada a declarar

O sistema de wifi deu uma piorada em pontos do ifma, a sensação é de que a cada tempo que passa, ela piora. Seria bom 
padronizar os bebedouros para os mesmo que existem no prédio novo.

.

Bom

nao

Uma biblioteca e sala de estudos só para o superior.

Nenhuma

Sem comentários

Nada a acrescentar.

Nenhum

...

não

Sem

Nada a acrescentar.

nada a comentar

ok

Ótimas instalações.

-

nada
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d

Bom

nada a declarar

não

Nada a declarar

Nada a comentar.

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

A conclusão do estacionamento se faz necessário, pois atualmente não tem vagas suficiente.

Nenhum

N

nenhum

Sem comentários

-

Iiiii

nada a sugerir

muito bom

Nada

N

Colocar uma area de lazer

Nada a declarar

sdfsdf

.

.

Ok

Nenhum

Tem atendido dentro do esperado!

N/A

nenhuma

\

N

-

Melhorar o acervo esportivos aos alunos do ensino superior( como o maior acesso ao ginásio, piscina e entre outros.) e 
ações educacionais , como a melhora da biblioteca e disponibilidade de livros na mesma, visto que essa são precárias. E 
também aumentar espaços para estudo e convivência entre os alunos do ensino superior

ND

.

Não se aplica

.

Pelo amor de Deus uma biblioteca decente, aumentar o limite de livros que os alunos podem pegar, de preferencia 
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organizar um espaço que seja realmente para estudo e que as pessoas façam silêncio!

Não

As obras no Campus atrapalham muito os alunos.

d

N

Derruba.

.

Melhorar estacionamento

none

.

Mais incentivo à criação de concurso público para ingresso de professores.

.

NA

Deixa um pouco a desejar na infra-estrutura do IFMA -Campus Monte Castelo São Luís.

Incentivar criação de mostrado e doutorado pela instituição

-

Nada a declarar

Nd

A

Nenhum comentário.

.

Não

n

nenhuma

nada

-

Sem sugestões

Nada a declarar

.

Nada

.

.

Nada

nd

.

ewfwef

Nao

.
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Qualificar e ampliar o corpo discente. Melhorar a infraestrutura das salas e laboratórios.

Nao

Não tenho sugestões.

MEHOREM SEMPRE

Poderiam permitir  a venda de lanches pelo alunos ou por outras empresas. Por não ter concorrência, a lanchonete coloca o 
preço que acha melhor e a gente tem que comprar por não ter opção.
Evitem cortar todas as arvores do campus, alem de melhorar visualmente a estrutura do campus elas ajudam na circulação 
do ar.
Por que que tem uma televisão na biblioteca? Acredito que se colocassem na "area de vivencia" ela seria mais usada. Faz 
mais sentido ter uma TV no pátio do que na biblioteca.
Ainda sobre a biblioteca, elaborem algumas politicas de convivência, principalmente para os alunos do médio, o barulho 
naquela biblioteca é insuportável, por vezes o patio ta mais silencioso do que dentro da biblioteca.

Nenhuma

.

.

nenhum

.

nd

.

nao

mais estrutura

.

.

Temos um recorrente problema de estar tendo aula do ensino técnico em nossa sala em um horário que também teríamos 
aula. Mas como a deles começa primeiro, nós que ficamos sem sala. Outro problema constante é o ar condicionado, que 
não esfria corretamente, a água quente dos bebedouros e a dificuldade para achar computador para usar no data show. 
Além do mais, este foi mal posicionado e costuma ficar com cores amareladas.

Mais atenção aos não cotistas e aos não bolsistas.

.

ok

Nenhum

.

x

A biblioteca deve ser melhor cuidada e usada corretamente principalmente pelos alunos mais novos. 
O acesso às mesas da biblioteca com os livros do acervo deve ser liberado. Não faz sentido não poder utilizar os livros 
dentro da própria biblioteca.

.

.

....

-Melhorar a infraestrutura dos banheiros e salas de aula.
-Melhorar a estrutura da biblioteca cm mesas adequadas na parte do sub-solo.
-O acesso à Internet no campus Monte Castelo é muito deficiente. O sistema de identificação no restaurante cai 
frequentemente.
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NAO

Nenhuma

bom

muito bom

SEM COMENTARIOS

NADA A DECLARAR

Nenhuma

Regular, melhorar RU pois não atende as necessidades básicas de uma dieta alimentar de adultos e adolescentes

Biblioteca com acervo insuficiente ou ultrapassado

.

legal

N

Nada a declarar

Nada à declarar.

Criem mais ambientes em que os alunos, do técnico principalmente, possam descansar, plantem árvores, façam jardins. 
Já que os alunos passam do dia inteiro lá, que sejam mais monitorados, atualmente o que se vê são alunos soltos, 
gritando pelo campus, correndo. Acredito que no início de cada ano letivo deve-se fazer um evento de acolhimento onde se 
ensina e reforça as normas de comportamento dentro do campus. Não se pode esperar que eles se comportem, cada um 
vem de uma realidade diferente, é preciso disciplinar.

d

.

Dddd

Nenhum comentário.

Nenhum comentário

Sugiro uma maior fiscalização e cobrança de professores do curso de Engenharia Civil, sendo essa cobrança vindo do 
DCC ou da Coordenação do curso. Essa sugestão surge devida a triste realidade que algumas disciplinas de engenharia 
civil se encontram. Como exemplo, temos que as "Introdução a engenharia civil", "Introdução a engenharia ambiental", 
"Saneamento Ambiental", Monografia I", "Hidrologia"...e por aí vai. Ainda não cursei todas, mas pelo menos duas já fiz 
completas. A realidade das disciplinas é que simplesmente não existem aulas ministradas! A profª passa trabalhos, falta, 
não aparece, e a disciplina fica por isso mesmo, com um aprendizado quase zero. Quais os problemas que surgem como 
consequência disso? Os mais atingidos são alunos que querem seguir a área das disciplinas, que precisarão de conteúdo 
para mestrado, provas, aprendizado, vida, etc...e não tem um facilitador de aprendizado. Qual a sugestão de solução? Fazer 
rodízio/troca de professores da disciplina. Lembrando que essa é uma crítica construtiva, com finalidade de melhorar a 
qualidade de ensino do curso.

.

.

Precisa melhorar

melhorar na infraestrutura

Boa gestão.

nenhuma

N

nada
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Nada

.

Sem comentarios

.

a

dhfg

Nada a acrescentar

Terceiro

Sem comentarios

.

.

bb

Adquirir mais livros para a biblioteca.

Bom

.

.

Nenhum.

.

Está faltando uma pós graduação no curso de engenharia civil.

Total de respostas: 236 Deveriam responder: 286 Não respondidos: 50
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Aplicação: Avaliação Desu - Monte Castelo - 2017/1 - Cursos

Agrupado por: Curso EADLQ - Ead - Licenciatura em Química

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

Total de respostas: 23
Deveriam responder: 152
Não respondidos: 129
Média: 4,3

12 Excelente
6 Muito Bom
5 Bom 52,17 %

26,09 %
21,74 %

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

Total de respostas: 23
Deveriam responder: 152
Não respondidos: 129
Média: 4,17

11 Excelente
5 Muito Bom
7 Bom 47,83 %

21,74 %

30,43 %

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

Total de respostas: 23
Deveriam responder: 152
Não respondidos: 129
Média: 3,83

7 Excelente
5 Muito Bom
11 Bom

30,43 %

21,74 %

47,83 %
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Como Você Avalia a Diretoria de Ensino Superior - Desu?

Total de respostas: 23
Deveriam responder: 152
Não respondidos: 129
Média: 3,83

6 Excelente
7 Muito Bom
10 Bom

26,09 %

30,43 %

43,48 %

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

Total de respostas: 23
Deveriam responder: 152
Não respondidos: 129
Média: 3,61

5 Excelente
5 Muito Bom
12 Bom
1 Regular

21,74 %

21,74 %

52,17 %

4,35 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 23
Deveriam responder: 152
Não respondidos: 129
Média: 3,57

4 Excelente
6 Muito Bom
12 Bom
1 Regular

17,39 %

26,09 %

52,17 %

4,35 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 23
Deveriam responder: 152
Não respondidos: 129
Média: 3,52

4 Excelente
5 Muito Bom
13 Bom
1 Regular

17,39 %

21,74 %

56,52 %

4,35 %

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

Total de respostas: 23
Deveriam responder: 152
Não respondidos: 129
Média: 3,7

5 Excelente
6 Muito Bom
12 Bom

21,74 %
26,09 %

52,17 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

Muito bom

Excelente

atento a todas as necessidades dos alunos

Ótima Coordenação

Estão de parabéns!

Não há.

!

Presença maior nos encontros presenciais
Melhor comunicação entre a coordenação e os demais discentes

Acima do esperado

Nenhum

Nenhum

sem comentarios

nada declarar.
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nada declarar.

Excelente

satisfaorio

Profissional muito dedicado no que faz, atencioso e prestativo.

O atendimento da coordenação é excelente.

Muito Bom

a minha sugestão é que se pudesse aumentar as aulas presenciais principalmente da disciplina de química seria muito 
bom para nós.

Nenhuma.

ok

Nenhum

Total de respostas: 23 Deveriam responder: 152 Não respondidos: 129

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

ótimo

Excelente

sem sugestão

Ótimo Curso

Excelente!

Não há.

!

Ampliação da grade do curso

Acima do esperado

Nenhum

Nenhum

sem comentarios

nada a declarar.

nada declarar.

Ótimo

satisfatorio

Bom curso, estou me adaptando a essa modalidade de ensino.

...

Muito Bom

o curso de licenciatura em química realmente uma grande oportunidade para conseguirmos uma graduação

Nenhuma.

ok

Nenhum

Total de respostas: 23 Deveriam responder: 152 Não respondidos: 129

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

equipe boa

Excelente

sem sugetão

Ótimos profissionais

Estão de parabéns!

Não há.

!

Melhor comunicação entre os estudantes
Resolução de problemáticas de fundamental importancia
Atualização dos dados cadastrais de todos os estudantes do curso de Licenciatura em Quimica

Acima do esperado

Nenhum

Nenhum

sem comentarios

nada a declarar.

nada declarar.

Excelente

no momento nada a declarar

Boa diretoria.

...

Muito Bom

agradecemos o empenho de todos para que esse curso tenha sucesso

Nenhuma.

ok

Nenhum

Total de respostas: 23 Deveriam responder: 152 Não respondidos: 129

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

Respostas

muito bom

Excelente

sem sugestão

Excelente Instituição

Estão de parabéns!

Falta dos Fascículos da Disciplina impresso no tempo hábil.

!

Melhorias do atendimento (portaria)
Aquisição de livros atualizados para o campus
Limpeza constante dos banheiros e demais sanitários

Acima do esperado
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Nenhum

Nenhum

sem comentarios

nada a declarar.

nada declarar.

Excelente

satisfatorio.

Ótima instituição.

Alguns recursos disponibilizados não atende as necessidades da educação a distância

Muito Bom

é como sugerir na primeira resposta, apenas aumentar os encontros presenciais se for possível e se estiver dentro do 
cronograma do Ifma. o mais é apenas agradecer a iniciativa do Ifma de ofertar cursos como esse de licenciatura em 
química.

Nenhuma.

ok

Nenhum

Total de respostas: 23 Deveriam responder: 152 Não respondidos: 129
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Aplicação: Avaliação Desu - Monte Castelo - 2017/1 - Cursos

Agrupado por: Curso LBPF - Licenciatura em Biologia - Parfor

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

Total de respostas: 1
Deveriam responder: 1
Não respondidos: 0
Média: 3

1 Bom

100 %

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

Total de respostas: 1
Deveriam responder: 1
Não respondidos: 0
Média: 3

1 Bom

100 %

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

Total de respostas: 1
Deveriam responder: 1
Não respondidos: 0
Média: 4

1 Muito Bom

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

Total de respostas: 1
Deveriam responder: 1
Não respondidos: 0
Média: 4

1 Muito Bom

100 %

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

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

1 Excelente

100 %

Como Você Avalia a Qualidade e Quantidade dos Recursos Audiovisuais?

Total de respostas: 1
Deveriam responder: 1
Não respondidos: 0
Média: 3

1 Bom

100 %

Como Você Avalia a Disponibilidade de Recursos Extra-sala (laboratórios, Salas de Aula, Recursos Multimeios)?
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Total de respostas: 1
Deveriam responder: 1
Não respondidos: 0
Média: 3

1 Bom

100 %

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

Total de respostas: 1
Deveriam responder: 1
Não respondidos: 0
Média: 4

1 Muito Bom

100 %

Sugestões E/ou Comentários para a Coordenação do Curso

Respostas

Acompanhar mais os alunos em suas atividades extra classe.

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

Sugestões E/ou Comentários para o Curso

Respostas

Disponibilizar mais aulas práticas em campo, para o aluno obter maior conhecimento na área de atuação.

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

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

Respostas

Continuar com um bom desempenho no atendimento aos alunos.

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

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

Respostas

Melhorar os acessos aos cadeirantes e deficientes visuais.

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