QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA ANUAL DE EGRESSOS
IDENTIFICAÇÃO
Nome:__________________________________________________________

Curso/ano (ou cursos/anos) que realizou na FASETE:
1 - _________________________________________
2 - _________________________________________
3 - _________________________________________
E-mail atualizado:_________________________________________________
Telefones atualizados (com WatsApp): ________________________________
Possui contas no: LinkedIn ( )

Facebook ( )

Instagram( )

WatsApp

Endereço atual:
Rua/Av ______________________________________________ N°________
Bairro:______________________________ Cidade:____________________
Complemento (Condomínio/Apt/bloco/etc):_________________________________
CEP:________________________________ UF:______
PARTE I – EMPREGABILIDADE
1. Atualmente o(a) sr(a) está:
a( ) Trabalhando (vá para 2)
b( ) Trabalhando e estudando (vá para 2)
c( ) Apenas estudando (vá para 14)
d( ) Não está trabalhando e nem estudando. (vá para 14)
e( ) Outros (não ler esta opção)
2. O(a) sr(a) trabalha na área em que se formou na FASETE?
a( ) Sim, totalmente.
b( ) Sim, parcialmente
c( ) Não

d( ) Não sabe

3. Qual a sua satisfação em relação a sua ATIVIDADE PROFISSIONAL na atualidade?
a( ) Muito satisfeito
b( ) Satisfeito
c( ) Indiferente
d( ) Insatisfeito
e( ) Muito insatisfeito
f( ) Não sabe/não opinou
4. Na sua opinião, como está a sua REMUNERAÇÃO em relação a MÉDIA do mercado?
a( ) Acima da média do mercado
b( ) Na média do mercado
c( ) Abaixo da média do mercado
d( ) Não sabe/não opinou

5. Qual é a sua CARGA HORÁRIA semanal de trabalho?
a( ) até 20h
b( ) de 20 a 30h
c ( ) de 30 a 39h
d( ) de 40 a 44h
e( ) acima de 44h.
6. Qual é o seu VÍNCULO EMPREGATÍCIO?
a( ) Empregado com carteira assinada b( ) Empregado sem carteira assinada
c( ) Funcionário público concursado
d( ) Autônomo/Prestador de serviços
e( ) Em contrato temporário
f( ) Estagiário
g( ) Proprietário de empresa/negócio h( ) Outros
7. Quantos funcionários contratados tem a empresa que o(a) sr(a)
(aproximadamente)? (____)

trabalha

8. O(a) sr(a) já trabalhava antes de iniciar o seu curso na FASETE?
a( ) Sim
b( ) Não
9. Há quanto tempo o(a) sr(a) trabalha na área em que se formou?
a( ) Há menos de um ano
b( ) de 1 a 2 anos
c( ) de 2 a 5 anos
d( ) Mais de 5 anos
e( ) Nunca trabalhou na área de formação.
10. Qual o principal TIPO DE ATIVIDADE que o(a) sr(a) exerce no seu trabalho atual?
a( ) Atividade Técnica
b( ) Atividade Administrativa
c( ) Atividade Gerencial
d( ) Atividade Comercial
e( ) Outra (especifique)_________________________________________________
11. Qual a relação entre o seu trabalho atual e a sua formação?
a( ) Fortemente relacionada com a área profissional do curso
b( ) Fracamente relacionada com o curso em que formei
c( ) Não tem nenhuma relação com o curso em que formei
d( ) Não sabe /Não Opinou
12. Como é a EXIGÊNCIA DA SUA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL na atualidade?
a( ) Inferior a recebida no curso em que se formou
b( ) Compatível com a recebida no curso
c( ) Superior a recebida no curso em que se formou
13. Onde está LOCALIZADO o seu trabalho atual?
a( ) No próprio município onde realizou o curso técnico.
b( ) Com distância de até 50km de onde realizou o curso.
c( ) Em município com distância entre 50 e 100km de onde realizou o curso.
d( ) Em município com distância entre 100 e 400km
e( ) Em município com distância superior a 400km

14. O seu DESEJO de trabalhar na área de fromação era:
a( ) Muito alto
b( ) Alto
c( ) Médio
d( ) Baixo
e( ) Muito baixo
15. Comparado aos seus colegas de classe o seu NÍVEL DE INTERESSE estava:
a( ) Estava entre os 10% dos alunos com maior grau de interesse da turma
b( ) Estava entre os 20%
c( ) Estava entre os 50%
d( ) Estava no grupo de alunos de menor interesse da turma.
e( ) Não sabe/Não opinou
16. Na sua opinião, como foi o seu APRENDIZADO durante o curso?
a( ) Muito alto
b( ) Alto
c( ) Médio
d( ) Baixo
e( ) Muito baixo
17. Qual o seu grau de satisfação com a ÁREAem que o(a) sr(a) fez o seu curso?
a( ) Muito satisfeito
b( ) Satisfeito
c( ) Indiferente
d( ) Insatisfeito
e( ) Muito insatisfeito
f( ) Não sabe/não opinou
18. Na região em que o(a) sr(a) vive, como são as OFERTAS PROFISSIONAIS da sua área
de formação?
a( ) Há muitas ofertas de emprego ou trabalho para profissionais da sua área
b( ) Há ofertas de emprego ou trabalho
c( ) Há poucas ofertas de emprego ou trabalho
d( ) Praticamente não há ofertas de emprego para profissionais da sua área
19. Na sua opinião, como o MERCADO REMUNERA os profissionais da sua área de
formação?
a( ) Melhor que outras áreas
b( ) Equivalente a outras áreas
c( ) De forma pior que outras áreas
d( ) Não sabe/Não opinou
PARTE II – CONTINUIDADE DOS ESTUDOS
20. Após a conclusão do seu curso superior, o(a) sr(a) concluiu ou está cursando OUTRO
CURSO superior?
a( ) Sim
b( ) Não (vá para 23)
21. Se Sim. Qual a relação entre a área profissional deste novo curso e o curso anterior?
a( ) Fortemente relacionada com a área profissional do curso anterior
b( ) Fracamente relacionada com o curso anterior
c( ) Não tem nenhuma relação com o curso anterior
d( ) Não sabe/Não Opinou
22. Se Sim. Este outro curso que o(a) sr(a) realiza ou realizou, é na mesma instituição em que
fez o curso anterior?
a( ) Sim
b( ) Não

23. Após a conclusão do seu curso, o(a) sr(a) concluiu ou está cursando algum CURSO DE
PÓS GRADUAÇÃO?
a( ) Sim _________________Especialização( ) Mestrado( )
Doutorado( )
b( ) Não (vá para 27)
24. Se Sim. Qual a relação entre a área profissional do seu curso de Pós Graduação e o seu
curso superior?
a( ) Fortemente relacionada com a área do curso superior
b( ) Fracamente relacionada
c( ) Não tem nenhuma relação com área profissional do curso superior
d( ) Não sabe/Não Opinou
25. Se Sim. Este curso de Pós Graduação que o(a) sr(a) realiza/realizou, é na mesma
instituição em que fez o curso de graduação?
a( ) Sim
b( ) Não
26. Se Sim. Qual o tipo de Pós-graduação oferecido pela IES: (ler até a opção c)
a( ) EAD – Educação a Distância
b( ) Presencial
c( ) Semi-Presencial
d( ) Não sabe/Não opinou
27. Em que tipo de escola o(a) sr(a) cursou o ensino fundamental (1a. ao 9a. ano)?
a( ) Somente em escola pública
b( ) Somente em escola particular
c( ) Maior parte em escola pública
d( ) Maior parte em escola particular
28. Em que tipo de escola o(a) sr(a) cursou o ensino Médio?
a( ) Somente em escola pública
b( ) Somente em escola particular
c( ) Maior parte em escola pública
d( ) Maior parte em escola particular
29. Qual o nível de escolaridade do seu Pai?
a( ) Analfabeto
c( ) Primário completo (4a série comp.)
e( ) Ginásio comp.(8a série completa)
g( ) Médio completo
i( ) Superior completo

b( ) Primário incompleto (1a a 4a incompleto)
d( ) Ginásio inc.(5a a 8a incompleto)
f( ) Médio incompleto (2° grau incompleto)
h( ) Superior incompleto
j( ) Não sabe/Não opinou

30. Qual o nível de escolaridade da sua Mãe?
a( ) Analfabeto
b( ) Primário incompleto (1a a 4a Incompleto)
a
c( ) Primário completo (4 série completa)
d( ) Ginásio incompleto (5a a 8a Incompleto)
a
e( ) Ginásio completo (8 série completa)
f( ) Médio incompleto (2° grau incompleto)
g( ) Médio completo
h( ) Superior incompleto
i( ) Superior completo
j( ) Não sabe/Não opinou

PARTE III – AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO, DO PERFIL E DA IES
31. Qual a MODALIDADE de curso que o(a) sr(a) realizou na FASETE?
a( ) Presencial
b( ) EAD
c( ) Semi-Presencial
32. Na sua opinião, como o(a) sr.(a) avalia a FASETE de modo geral?
a( ) Ótima
b( ) Boa
c( ) Regular
d( ) Ruim
e( ) Péssima
f( ) Não opinou
33. Como o(a) sr.(a) avalia a INFRA-ESTRUTURA geral da instituição?
a( ) Ótima
b( ) Boa
c( ) Regular
d( ) Ruim
e( ) Péssima
f( ) Não opinou
34. Como o(a) sr.(a) avalia o CURSO que o(a) sr(a) concluiu ?
a( ) Ótimo
b( ) Bom
c( ) Regular
d( ) Ruim
e( ) Péssimo
f( ) Não opinou
35. Como o(a) sr.(a) avalia os CONHECIMENTOS TEÓRICOS da sua área de formação?
a( ) Ótima
b( ) Bom
c( ) Regular
d( ) Ruim
e( ) Péssimo
f( ) Não opinou
36. Como o(a) sr.(a) avalia os CONHECIMENTOS PRÁTICOS da sua área de formação?
a( ) Ótimo
b( ) Bom
c( ) Regular
d( ) Ruim
e( ) Péssimo
f( ) Não opinou
37. Como o(a) sr.(a) avalia a QUALIFICAÇÃO DOS SEUS PROFESSORES ?
a( ) Ótimo
b( ) Bom
c( ) Regular
d( ) Ruim
e( ) Péssimo
f( ) Não opinou
38. Como foi o curso superior em relação a sua EXPECTATIVA?
a( ) Superou as expectativas
b( ) Atendeu as expectativas
c( ) Não atendeu as expectativas
d( ) Não sabe/Não opinou
39. Qual o seu nível de FORMAÇÃO atual?
a( ) Graduado(a) - Superior
c( ) Especialização

b( ) Mestrado
d( ) Doutorado

40. Considerando o salário mínimo vigente, qual a sua renda mensal em salários mínimos?
a( ) Até 1 Salário Mínimo
b( ) Mais de 1 a 2 salários mínimos
c( ) Mais de 2 a 3 Salários mínimos
d( ) Mais de 3 a 4 salários mínimos
e( ) Mais de 4 a 5 salários mínimos
f( ) Mais de 5 salários mínimos
g( ) Sem rendimento
h( ) Não Opinou

