
 
Questionário de Acompanhamento dos 

Egressos da FASAR 
 

Dados Pessoais: 
Nome completo: 
Data de Nascimento: 
Sexo: 
Estado Civil: 
Endereço: 
 
1) Você é egresso da FASAR: 
□ de Graduação  
□ de Graduação e Pós-Graduação  
□ de Pós-Graduação 
 

2) Qual o curso você realizou no FASAR: 
□ Pedagogia 
□ Administração 
□ Turismo 
□ Ciências Econômicas 
□ Geografia 
□ Educação Física 
□ Engenharia de Produção 
□ Engenharia Metalúrgica 
□ Engenharia Ambiental 
□ Engenharia Civil 
□ Engenharia de Controle e Automação 
□ Arquitetura e Urbanismo  
□ Engenharia Elétrica 
□ Enfermagem 
□ Nutrição 
□ Farmácia 
□ Biomedicina 
□ Pós-Graduação 
 
Ano de ingresso:  ____________ 
Ano de conclusão: ___________ 
 
3) Quanto a sua dedicação aos estudos durante o curso, você pode 

afirmar que foi: 
□ Ótimo 
□ Muito bom 
□ Bom 
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□ Regular  
□ Ruim 
4) Nível de satisfação em relação ao curso realizado: 
□ Ótimo 
□ Muito bom 
□ Bom 
□ Regular  
□ Ruim 

 
 
5) Você, atualmente, está exercendo atividade profissional de acordo 

com sua área de formação? 
□ Sim, na área de minha formação acadêmica 
□ Sim, fora da área de minha formação acadêmica 
□ Não 
 
 
6) Se você não está exercendo sua profissão, qual o motivo? 
□ falta de perspectiva de carreira  
□ mercado de trabalho saturado  
□ melhor oportunidade em outra área  
□ motivos particulares  
□ outra, especifique: _________________ 
 
 
7) A partir de quanto tempo, após o término da sua graduação, você 

começou a trabalhar em atividade profissional relacionada à sua 
formação acadêmica?  

□ já trabalhava na área  
□ menos de 01 ano  
□ de 01 a 02 anos  
□ de 02 a 03 anos 
□ de 03 a 04 anos  
□ de 04 anos ou mais  
□ nunca trabalhei na área 
 
8) Em que tipo de organização você trabalha?  
□ Pública  
□ Privada  
□ Associativa  
□ Economia mista  
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□ Terceiro Setor  
□ Autônoma  
□ Outra, especifique: ____________________ 
 
9) Em que região você trabalha?  
□ Conselheiro Lafaiete e região  
□ Outras regiões do interior de Minas Gerais 
□ Belo Horizonte 
□ Outros Estados  
□ No Exterior 

 
10) A região que você trabalha, é sua região de origem?  
□ Sim 
□ Não 
 
 
11) Avalie a contribuição do seu curso para a sua formação em 

relação aos aspectos apresentados a seguir: 
 
Assinale uma das alternativas:  
 

Aspectos   Ótimo 
Muito 
Bom 

Bom  Regular  Ruim 

1  Desenvolvimento pessoal e cultural                

2 
Aquisição de valores ético‐morais e respeito às 
diferenças culturais, políticas e religiosas 

              

3  Responsabilidade Social e Cidadania                

4  Aquisição de conhecimento de forma autônoma                

5 
Aquisição de conhecimento científico e das formas 
e instrumentos de sua aplicação 
profissional 

              

6 
Atuação em equipes de trabalho para resolução de 
problemas em diferentes situações 

              

7 
Segurança para atuar profissionalmente e tomar 
decisões considerando diferentes fatores 
envolvidos 

              

8 
Domínio de habilidades básicas de comunicação, 
negociação, cooperação e coordenação 

              

9 
Compreensão das relações homem, ambiente, 
tecnologia e sociedade e comprometimento com a 
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conservação ambiental e melhoria da qualidade de 
vida 

10 
Identificação de possibilidades de atuação 
profissional considerando as suas potencialidades 
e as necessidades sociais 

              

 
12) Nível de satisfação em relação ao desenvolvimento das 

atividades de ENSINO ao longo do curso: 
□ Ótimo 
□ Muito bom 
□ Bom 
□ Regular  
□ Ruim 
 
13) Nível de satisfação em relação ao desenvolvimento das 

atividades de PESQUISA ao longo do curso: 
□ Ótimo 
□ Muito bom 
□ Bom 
□ Regular  
□ Ruim 
 
14) Nível de satisfação em relação ao desenvolvimento das 

atividades de EXTENSÃO ao longo do curso: 
□ Ótimo 
□ Muito bom 
□ Bom 
□ Regular  
□ Ruim 
 
15) Você indicaria a FASAR para outras pessoas? 
□ Sim 
□ Não 
 
16) Após a conclusão do seu curso, qual contato você faz com a 

FASAR? 
□ Vínculo empregatício com a FASAR 
□ Participação em eventos, palestras, seminários, workshops, 
semanas acadêmicas e outros 
□ Participação em atividades de extensão oferecidas pela FASAR 
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□ Apresentação de trabalhos no SIC (Simpósio de Iniciação Científica 
FASAR) 
□ Apresentação de Palestras 
□ Procura dos serviços prestados pela FASAR (Laboratórios, 
Biblioteca, etc..). 
□ Solicitação de documentos acadêmicos 
□ Não se aplica 
 

 
17) Qual o último curso que você realizou e/ou está realizando? 
□ Obtenção de novo título de graduação 
□ Especialização 
□ Mestrado 
□ Doutorado 
□ Pós-doutorado 
 
 

Relate o que a FASAR representou para a sua formação 
profissional: 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
 

Deixe um comentário ou sugestão: 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

 

 


