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Informações sobre as pesquisas: 

1. Pesquisa com ex-alunos, realizada pela Direção Acadêmica 

= 115 respondentes; Pesquisa com alunos em curso, Prof. 

Humberto Alves – UC Pesquisa II = 588 respondentes 

2. Ambas realizadas em julho/2016, via questionários online, 

com questões comuns e específicas para os dois grupos.  

3. Juntas, as pesquisas conseguem uma amostra significativa 

para o público pesquisado (alunos e ex-alunos).  

4. As taxas de respostas são diferentes, porque o acesso aos 

alunos em curso é mais fácil. O envolvimento dos 

estudantes da UC de Pesquisa II também estimulou a 

participação. O acesso aos ex-alunos foi mais difícil, pois 

há uma quebra de vínculo. 



Análise Descritiva  Em duas partes: 

1 – Comparação entre grupos 

a) Perfil dos entrevistados;  

b) Avaliação sobre campus;  

c) Avaliação ensino;  

d) Contribuição para formação; 

2 – Avaliação específica para ex-alunos; 

a) Mercado de trabalho;  

b) Continuidade de Estudos; 

c) Avaliação sobre a Unifesp 



1) Perfil dos respondentes (curso) 

Alunos em curso 

Ex-alunos 



1) Perfil dos respondentes (curso) 

Alunos em curso Ex-alunos 

As pesquisas abrangeram um público diversificado, com alunos 

de todos os cursos, nos diferentes anos de ingresso e formatura   



2) Avaliação do campus – Salas de Aulas 

Alunos em curso 

Ex-alunos 



2) Avaliação do campus – Biblioteca 

Alunos em curso 

Ex-alunos 



2) Avaliação do campus – Laboratório de Informática 

Alunos em curso 

Ex-alunos 



2) Avaliação do campus – Restaurante Universitário 

Alunos em curso 

Ex-alunos 



2) Avaliação do campus – Segurança no entorno 

Alunos em curso 

Ex-alunos 



2) Avaliação do campus – Segurança no trajeto p/ campus 

Alunos em curso 

Ex-alunos 



2) Avaliação do campus – Transporte até o campus 

Alunos em curso 

Ex-alunos 



Considerações – Avaliação comparativa 

Dimensão 1  Avaliação sobre o Campus 

• Avaliação do campus teve significativa melhora, em todos os 

seus itens, pois as respostas dos atuais alunos consideram o 

novo prédio e dos ex-alunos a referência é o cenário anterior 

(unidade provisória ou Pimentas antigo) 

• Mesmo em itens externos,  como a segurança no entorno do 

campus, a avaliação “boa” evolui muito. 

• O item transporte é o pior avaliado, mas também ocorre leve 

queda na avaliação ruim, mesmo parte dos ex-alunos tendo 

como referência anterior um transporte próprio da Unifesp.  

• Pesquisas de opinião pública também demonstram avaliação 

ruim do transporte público e da segurança pública na RMSP. 



3) Avaliação do ensino – qualidade corpo docente 

Alunos em curso 

Ex-alunos 



3) Avaliação do ensino – qualidade textos/ bibliografia 

Alunos em curso 

Ex-alunos 



3) Avaliação do ensino – Reputação da Unifesp na área 

Alunos em curso 

Ex-alunos 



3) Avaliação do ensino – Preparação p/ Atuação Profissional 

Alunos em curso 

Ex-alunos 



3) Avaliação do ensino – UCs adequadas p/ formação prof.? 

Alunos em curso 

Ex-alunos 



Considerações – Avaliação comparativa 

Dimensão 2  Avaliação do Ensino 

• O ensino no campus é bastante bem avaliado, com destaque 

para a qualidade do corpo docente e da bibliografia 

indicada, com avaliação mais positiva (boa) atingindo cerca 

de 90%. 

• Quanto à preparação para a atuação profissional, a 

avaliação mais positiva é de 56,5% , o que demonstra uma 

preocupação maior com a inserção no mercado de trabalho. 

• Existe diferenças entre a avaliação de alunos e ex-alunos, 

conforme o item avaliado. Para interpretar os resultados, é 

importante considerar que os grupos possuem experiências 

distintas, o que influencia a avaliação. 



4) Contribuição para a formação – compreensão sobre política  

Alunos em curso 

Ex-alunos 



4) Contribuição para a formação – escolhas ativ. culturais 

Alunos em curso 

Ex-alunos 



4) Contribuição para a formação – seguir princípios éticos 

Alunos em curso 

Ex-alunos 



4) Contribuição para a formação – posição a favor da inclusão 

Alunos em curso 

Ex-alunos 



4) Contribuição para a formação – respeito às diferenças 

Alunos em curso 

Ex-alunos 



4) Contribuição para a formação – respeito ao meio ambiente 

Alunos em curso 

Ex-alunos 



Considerações – Avaliação comparativa 

Dimensão 3  Contribuição para formação 

profissional e cidadã 

• Todos os itens são transversais e valorizados em uma 

formação em humanidades. 

• Em todos os itens avaliados,  a avaliação do grupo 

de ex-alunos é mais positiva que a dos alunos em 

curso. 

• É possível identificar pontos mais fortes e pontos 

que podem ser potencializados. 

 

 

 

 

 



Parte II - Questões específicas para 

ex-alunos 

• Se considerado separadamente, a amostra deste 

grupo não é representativa. É preciso aumentar o 

número de respondentes para cerca de 500. 

• Dificuldade maior em obter a resposta deste grupo, 

já que há uma ruptura de vínculo (troca de emails, 

saídas de listas/ redes sociais, etc.). 

• Com esta amostra pequena, alertamos para 

possibilidade de participação maior de ex-alunos 

que fazem mestrado (os dados mostram que 37% 

dos respondentes fazem mestrado, o que parece alto) 



5) Específicas ex-alunos  mercado de trabalho 



5) Específicas ex-alunos  mercado de trabalho 

Renda média = R$ 2.003,30 
25% recebem menos de R$ 1.000,00 

25% recebem mais de R$ 2.600 



Comparação  renda atual do egresso (1ª coluna) x principal renda da família (2ª coluna) 

5) Específicas ex-alunos  mercado de trabalho 



5) Específicas ex-alunos  mercado de trabalho 



5) Específicas ex-alunos  mercado de trabalho 



5) Específicas ex-alunos  mercado de trabalho 



Considerações – Avaliação específica egressos 

Dimensão 1  Inserção no Mercado de Trabalho 

• A trajetória profissional pós-formatura ainda é curta 

(máximo 5 anos). Os salários são baixos (50% ganham 

menos de R$ 1.600,00), sendo inferiores à renda principal 

da família e há uma taxa de dependência alta da família. 

• Menos de 50% consideram boa sua trajetória profissional 

até aqui e 36% se sentem realizados profissionalmente. 

• 2/3 dos ex-alunos já atuaram como professores na educação 

básica, mas pouco mais de 1/3 têm a docência como 

ocupação principal no momento da pesquisa. 



Só os que respondem 

Sim na questão anterior 

5) Específicas ex-alunos  estudos 



5) Específicas ex-alunos  estudos 



Considerações – Avaliação específica egressos 

Dimensão 2  Continuidade dos estudos 

• 61,5% deram continuidade aos estudos de alguma 

forma (38,5% não fizeram nenhum curso) 

• 37,6% prosseguiram os estudos em nível de 

Mestrado (percentual alto, que pode ser fruto de um 

viés de amostra) 

• A fluência em língua estrangeira é maior em Inglês, 

mas menos de 50% declaram que leem bem ou 

fluentemente nesta língua.  

 

 



5) Específicas ex-alunos  avaliação Unifesp 



5) Específicas ex-alunos  avaliação Unifesp 



5) Específicas ex-alunos  avaliação Unifesp 



Considerações – Avaliação específica egressos 

Dimensão 3  Avaliação e atuação na Unifesp 

• Considera-se importante estimular o aumento do percentual 

de participação em projetos de pesquisa, eventos e IC. 

• O Estágio Extracurricular, além do vínculo com o curso, 

também pode facilitar  a inserção profissional. Na pesquisa, 

menos de 1/3 dos respondentes tiveram esta experiência. 

•  Por fim, a avaliação sobre a qualidade da Unifesp é alta, 

compatível com as demais universidades públicas do 

Estado de São Paulo. 



• Trata-se de uma ação acadêmica importante que permite 

análises mais profundas pelos cursos/ departamentos. 

• Necessidade de definir um fluxo e incorporar na rotina a 

realização da pesquisa, com certa periodicidade. 

• Melhor conhecimento dos estudantes dos cursos de 

graduação  (perfil pessoal, socioeconômico, familiar, 

condições de vida e de trabalho, implicação com a 

formação etc.). 

• Possibilidade de cruzamento dos dados com pesquisas 

comparadas com outros campi da Unifesp e com outras 

universidades públicas (mesmos cursos). 

Considerações Finais 



• Outros desdobramentos possíveis:  a) para definição de 

políticas de potencialização do desempenho acadêmico;  

b) para subsidiar a avaliação acadêmica dos projetos 

pedagógicos dos cursos e do campus. 

• Os dados já foram apresentados para a Congregação na 

reunião de 04/08/2016 e agora serão enviados para toda a 

comunidade acadêmica.  

• A pesquisa com ex-alunos será reaberta, com o objetivo 

de aumentar o número de respondentes. Para tanto, será 

solicitada a ajuda de todos os docentes na divulgação da 

pesquisa. 

 

Considerações Finais 



 

Obrigado! 

Direção Acadêmica 

Agosto/2016 

APRESENTAÇÃO DOS 

RESULTADOS DA PESQUISA 

COM EX-ALUNOS E COM 

ALUNOS EM CURSO 


