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Na Faculdade Municipal de Palhoça você é:

330 respostas

Há quanto tempo você estuda e/ou trabalha/frequenta a Faculdade
Municipal de Palhoça?

330 respostas
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Quais programas, cursos e/ou ações desenvolvidos na Faculdade
Municipal de Palhoça você conhece ou ouviu falar?

330 respostas

Você desenvolve ou participa/já participou de alguma atividade voltada
à promoção da Responsabilidade Social na Faculdade Municipal de
Palhoça? Quais?

330 respostas

Avalie os itens a seguir a respeito da Faculdade Municipal de Palhoça

Copiar
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Como você avalia os meios de comunicação utilizados pela Faculdade
Municipal de Palhoça para divulgar à sociedade as ações de
responsabilidade social promovidas pela instituição?

330 respostas

Na sua opinião, a Faculdade Municipal de Palhoça oportuniza o
desenvolvimento econômico e social no município de Palhoça através
das atividades e ações realizadas pela instituição?

330 respostas
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Na sua opinião, a Faculdade Municipal de Palhoça fomenta a defesa do
meio ambiente por meio de suas ações?

330 respostas

As ações promovidas no âmbito da Faculdade Municipal de Palhoça
contribuem para o desenvolvimento da democracia, promoção da
cidadania e atenção a setores excluídos?

330 respostas
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A Faculdade Municipal de Palhoça proporciona a inclusão social por
meio de suas políticas e ações?

330 respostas

A Faculdade Municipal de Palhoça promove a história e cultura local,
por meio de seus cursos, programas e ações?

330 respostas

Em que patamar você classifica a importância da Faculdade Municipal
de Palhoça para a região?

330 respostas
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Você gostaria de deixar algum comentário, sugestão ou crítica? Gostaríamos de ouvir
você!

50 respostas

A FACULDADE É MUITO IMPORTANTE PARA A COMUNIDADE

A terceira questão não oferece a marcação de mais de uma resposta. Eu conheço mais de um
programa oferecido e só pude marcar um.

Os projetos implementados são muito bons, mas poucos divulgados. Podia ter algo a mais
para a comunidade junto com alunos voluntários. Como teatro a tarde, pode ser por um ou
duas horas apenas, para as crianças da comunidade com alunos voluntariados, valendo horas.
Ou outras atividades assim.

Sou grata por fazer parte da Faculdade

Obrigada por exisir e proporcionar ensino de qualidade à comunidade.

O programa de residencia pedagógica, deveria ter como prioridade os estudantes da USJ,
visando que este programa só é disponibilizado por conta do fechamento da universidade.
Entretanto, saiu o resultado já vimos que o estudantes da USJ claramente não foram
priorizados...

Olá, acredito que a faculdade é pouco divulgada, eu mesma conheci procurando faculdades no
Google, muitos de meus conhecidos/colegas, não conhecem a Faculdade Municipal de
Palhoça. E também acho que a faculdade possui poucos cursos de graduação.

A Instituição tem grande potencial de crescimento, eu acredito que ela possa sim alcançar o
mérito de melhor faculdade municipal. Mas, com efetividade das mudanças propostas.

Falta desenvolver marketing na redes sociais

É uma grande instituição, possui bons professores porém é bem mal divulgada, acredito que
poderia melhorar nisso.

O trote solidário é muito importante para ajudar a completar as horas complementares, mas
com a incopentecia da coordenação que não sabe se programar e trabalhar unido junto a
professora Rosana, pois ela já foi em sala se desculpar para os alunos que participaram de
trotes anteriores e suas horas não foram computadas, fora que da forma em que a
coordenação os alunos não conseguem ter um controle das horas que tem, e quanto falta,
pois pode chegar na 7 fase e a coordenação não aceitar alguma atividade realizada pelo
aluno, precisa de uma gestão e uma união entre as partes, para que seja respeitado o aluno
não deixando que ele se sinta prejudicado por culpa de negligenica da coordenação

com a expansão dos meios de comunicação, e com uma ampla rede social a faculdade
poderia melhorar sua divagação e seus cursos extra curricular para a comunidade, vejo que
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mesmo os académicos pouco conhece o que é feito dentro e fora da instituição.

Acredito que poderia ser melhor divulgado, principalmente nas primeiras fases.

Os esforços que a FMP faz para a comunidade é incrível.

Acho que a FMP deveria estar mais presente na mídia .

A faculdade é pouco conhecida, falta divulgação. É incrível tem uma faculdade pública
acessível para a população de palhoça. Agradeço e rezo todos os dias para ela durar.

Acredito que a FMP precisa melhorar muito em relação ao marketing, tanto com a
comunidade interna, qto a externa. A divulgação da FMP à sociedade é praticamente zero.  
Os programas/ações que são desenvolvidos pela FMP parecem ser muito tímidos, na vdd nem
sei se eles funcionam na prática. É preciso mais ação, no sentido de terem maior
funcionamento, envolverem mais os alunos.. Entrei na faculdade este ano e tenho a impressão
de que no passado ela já foi mais dinâmica, com projetos funcionando, hj vejo a FMP muito
parada.

A faculdade deveria se auto divulgar mais, trazendo a comunidade pra instituição e mostrando
sua importância!

Os meios de comunicação da faculdade são ótimos, porém a interação com a coordenadoria e
direção são pouco evidentes.

Falta divulgação perante a comunidade muitas pessoas não tem conhecimento que existe
uma faculdade aqui na cidade.  
"As ações promovidas no âmbito da Faculdade Municipal de Palhoça contribuem para o
desenvolvimento da democracia, promoção da cidadania e atenção a setores excluídos?" 
Depois de um funcionário sair da faculdade por discriminação devido a sua orientação sexual
ridicula essa questão

gratidão FMP

que a faculdade tem uma grande importância na regiao mais esta limitando nesse momento
continuidade do curso adm no período da manha e uma localização bem inviável

a faculdade precisa urgentemente ser mais divulgada.

Deveriam oferecer um aporte maior para o aluno que quer divulgar a faculdade por meio de
eventos e esportes.

Quero uma Faculdade Municipal de Palhoça mais Forte.

Adoro todas as iniciativas da faculdade da FMP, desde doaçoes para crianças carentes de
periferias, a marchas.

A FMP é umas das melhores opções, se não a melhor Faculdade publica para os alunos da
Palhoça. Sem esta Faculdade muitos palhocenses teríam que estudar em cidades vizinhas.
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Faculdade Excelente de muita qualidade. Precisa se manter aberta e ajudar a população de
Palhoça a ter acesso ao Ensino Superior de qualidade. 
A Brinquedoteca é genial, de suma importância.

Minha opinião É que deveria ser feito algo para divulgar mais a faculdade e cursos, pois tem
muitas pessoas que não sabe da existência dela ainda.

Investimento em visibilidade da faculdade, tanto em redes sociais quanto em ações que
integram a sociedade

A faculdade, na minha opinião é de extrema importância para o município de Palhoça, mas
não vejo uma divulgação de qualidade de seus cursos e vestibular. Eu mesma não sabia da
existência da mesma até uma colega me falar da faculdade, e eu sou da região. A divulgação
deverei ser muito melhor, a considero muito fraca.

Gostaria de ver mais ações para inclusão de deficientes.

Com relação à mudança de localização da Faculdade Municipal de Palhoça, deveria pensar,
refletir com os órgãos competentes sobre o motivo de condução para quem reside longe, para
que não haja uma evasão de alunos em grande escala.

A Faculdade Municipal de Palhoça tem uma importância muito grande para todos nós.

Precisa divulgar interno e externo os programas de forma mais efetiva, e trabalhar com
reciclagem de papel, plastico, ect... para reverter isso em renda e cidadania. E melhorar a
estrutura as carteiras são pessimas.

A faculdade precisa ser mais divulgada para a comunidade.

como todo órgão sempre tem a melhorar

A faculdade oportuniza pessoas como eu, sem condições de bancar uma universidade, a
crescer profissionalmente e ampliar o seu conhecimento de forma geral.

Muitos projetos nunca ouvi falar, poderiam ser apresentados nas turmas.

Nao

Gostaria de agradeçer pela oportunidade de fazer uma graduação em uma instituição publica
como a FMP. Tenho orgulho de ser FMP.

Em geral a Faculdade é de extrema importância para o munícipio de Palhoça, além do ensino
gratuito de excelente qualidade, promove inclusão e ações sociais que ajudam os cidadãos
envolvidos

Sem a FMP eu não teria tudo outra oportunidade de ter uma graduação de ensino gratuito e de
qualidade
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quanto as atividades sociais, meio ambiente etc poderia ser bem mais participativa, quanto a
divulgação das atividades de extensão a comunidade, precisam ser mais acertivos, muita
gente não conhece a FMP

Sugestão: pós-graduação em empreendedorismo e inovação

Ações de resgate cultural na região é importante.

.

A Faculdade Municipal de Palhoça é muito importante para o nosso município.

Tudo exatamente

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. Denunciar abuso - Termos de Serviço - Política de
Privacidade

 Formulários

https://docs.google.com/forms/d/14WuwFYDyKxRlyIvX-kzlIqWz5OtrwfhMdQY7x7Vf-0I/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

