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Na Faculdade Municipal de Palhoça sou discente do curso de:

382 respostas

MISSÃO E PDI

A missão da Faculdade Municipal de Palhoça é: “Produzir, compartilhar
e disseminar conhecimentos por meio do ensino, pesquisa e extensão,
promovendo o desenvolvimento humano, intelectual, tecnológico e
sustentável do Município de Palhoça, de Santa Catarina e do Brasil”.
Sua visão é “Ser referência em educação superior municipal de
excelência em Santa Catarina”.  A missão e a visão transmitem as
finalidades, objetivos e compromissos da Faculdade Municipal
Palhoça.

382 respostas

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DISCENTE DA
FMP - Semestre 2022-2
382 respostas
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Copiar
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Conheço o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Faculdade
Municipal de Palhoça.

382 respostas

Conheço o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) que estou vinculado(a),
assim como as demais regulamentações pertinentes a ele.

382 respostas

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

Copiar
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Concordo em parte
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Discordo totalmente
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aplica
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A Faculdade Municipal de Palhoça está preocupada e busca adequar e
melhorar continuamente seus processos e o planejamento de suas
atividades, alinhando a proposta pedagógica aos Projetos Pedagógicos
de Cursos (PPC).

382 respostas

A Faculdade Municipal de Palhoça percebe os procedimentos de
autoavaliação, aplicados por meio da Comissão Própria de Avaliação
(CPA/FMP), como forma de evolução e mudanças.

382 respostas

RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO

Copiar
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A Faculdade Municipal de Palhoça desempenha um papel relevante na
comunidade em que está inserida considerando os serviços prestados
à sociedade, por meio do ensino e dos projetos de extensão.

382 respostas

A Faculdade Municipal de Palhoça mantém constantes relações com
outras instituições, como órgãos públicos, mercado de trabalho
(empresas, indústrias, dentre outros), escolas, organizações não
governamentais e outros.

382 respostas

POLÍTICA PARA ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Copiar
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Não sei responder / Não se
aplica
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O curso que estou vinculado(a) atende aos objetivos propostos no
Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

382 respostas

O curso que estou vinculado(a) oportuniza a extensão por meio de
cursos, projetos, programas e outras práticas ao longo da formação
aos seus discentes.

382 respostas

O curso que estou vinculado(a) orienta seus discentes para opções de
estágios não obrigatórios e eventos e estimula a participação
acadêmica.

382 respostas

Copiar

Concordo plenamente
Concordo em parte
Discordo em parte
Discordo totalmente
Não sei responder / Não se
aplica
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O curso que estou vinculado(a) atende às minhas expectativas e
melhora minhas perspectivas profissionais.

382 respostas

A Faculdade Municipal de Palhoça estimula a melhoria do processo de
ensino aprendizagem e a interdisciplinaridade (interação dos
conhecimentos entre as disciplinas do curso).

382 respostas

Recomento a Faculdade Municipal de Palhoça e o meu curso nesta
instituição para meus familiares e amigos.

382 respostas

COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

Copiar
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Não sei responder / Não se
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As estratégias de comunicação externa adotadas pela Faculdade
Municipal de Palhoça são adequadas para divulgar para a comunidade
externa os serviços oferecidos pela instituição.

382 respostas

As estratégias de comunicação interna adotadas pela Faculdade
Municipal de Palhoça são adequadas para informar sobre os principais
acontecimentos ocorridos na instituição sobre aspectos relacionados a
sua gestão, ao ensino, aos projetos de extensão e aos demais serviços
oferecidos.

382 respostas

POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES

Copiar

Concordo plenamente
Concordo em parte
Discordo em parte
Discordo totalmente
Não sei responder / Não se
aplica
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A Faculdade Municipal de Palhoça oferece oportunidades para o
atendimento de dúvidas/sugestões/reclamações de seus discentes.

382 respostas

O Serviço de Orientação ao Acadêmico – SOA da Faculdade Municipal
de Palhoça cumpre com o seu papel de oferecer apoio e orientação
para discentes que apresentam dificuldades acadêmicas, de
aprendizagem e pessoais.

382 respostas

Os cursos de nivelamento ofertados pela Faculdade Municipal de
Palhoça atendem às necessidades de seus discentes.

382 respostas

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO

Copiar
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Discordo em parte
Discordo totalmente
Não sei responder / Não se
aplica
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Conheço o organograma institucional explicitando a hierarquia das
funções e a dinâmica de funcionamento da Faculdade Municipal de
Palhoça.

382 respostas

O funcionamento, a composição e as atribuições dos órgãos de
colegiados (conselho superior, colegiado de cursos) estão definidos e
garantem participação democrática de seus membros.

382 respostas

A Faculdade Municipal de Palhoça possui procedimentos e normas
definidas (manuais, regimentos, regulamentos, normativas etc.) que
são divulgadas aos seus docentes, funcionários e discentes.

382 respostas
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A Presidência da Faculdade Municipal de Palhoça (Prof. Fábio) atende
aos critérios de uma gestão participativa, transparente e eficiente,
favorecendo a participação dos discentes com ideias e sugestões
(dimensões acadêmicas, pedagógicas, sociais, técnicas e
organizacionais) durante o curso.

382 respostas

A Direção Acadêmica da Faculdade Municipal de Palhoça (Prof. Jair)
atende aos critérios de uma gestão participativa, transparente e
eficiente, favorecendo a participação dos discentes com ideias e
sugestões (dimensões acadêmicas e pedagógicas) durante o curso.

382 respostas
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A Direção Administrativa da Faculdade Municipal de Palhoça (Sra.
Jane) atende aos critérios de uma gestão participativa, transparente e
eficiente, favorecendo a participação dos discentes com ideias e
sugestões (dimensões organizacionais, técnicas e sociais) durante o
curso.

382 respostas

INFRAESTRUTURA FÍSICA

As salas de aula disponibilizadas pela Faculdade Municipal de Palhoça
são adequadas ao(s) curso(s) que estou vinculado(a).

382 respostas
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Os laboratórios de informática disponibilizados pela Faculdade
Municipal de Palhoça atendem às necessidades do(s) curso(s) que
estou vinculado(a).

382 respostas

A infraestrutura física da biblioteca da Faculdade Municipal de Palhoça
é adequada às necessidades de seus discentes.

382 respostas

O acervo da biblioteca da Faculdade Municipal de Palhoça é adequado
às necessidades de seus discentes.

382 respostas
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Discordo em parte
Discordo totalmente
Não sei responder / Não se
aplica
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A Secretaria Acadêmica da Faculdade Municipal de Palhoça oferece as
orientações e apoio de que os discentes necessitam.

382 respostas

A cantina, localizada na Faculdade Municipal de Palhoça, atende às
necessidades de seus discentes.

382 respostas

A área de convivência, na Faculdade Municipal de Palhoça, atende às
necessidades de seus discentes.

382 respostas
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Os banheiros, na Faculdade Municipal de Palhoça, são adequados e em
número suficiente.

382 respostas

O acesso à Internet via Wi-Fi, nas dependências da Faculdade Municipal
de Palhoça, atende às necessidades de seus discentes.

382 respostas

O Sistema Acadêmico da Faculdade Municipal de Palhoça atende às
necessidades de seus discentes.

382 respostas
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A Faculdade Municipal de Palhoça oferece acessibilidade em seus
espaços físicos (rampas, acesso aos cadeirantes e sinalização para
pessoas com deficiência).

382 respostas

COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES

Copiar
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Use este espaço para comentários, críticas e/ou sugestões.

136 respostas

a cantina poderia ter outra maneira de servir para evitar tantas fias

Aqui fica uma uma crítica construtiva sobre a cantina. As atendentes e dona do local são
atenciosas e educadas, mas a quantidade de produtos ofertados não atendem a demanda,
pois ao sair para o intervalo dificilmente temos disponibilidade de produtos para consumo.
Ademais, é importante ressaltar que o cheiro de óleo velho usado por diversas vezes fica
evidente para quem passa em frente a cantina. Acredito que os proprietários deveriam
melhorar esses pontos.

As salas no final da rampa não pegam wi-fi. As pessoas ficam conversando alto no período de
aulas em frente as salas de baixo e laboratórios.

A fmp deveria ter um espaço adequado para horário de intervalo , e a lanchonete , deveria
rever , os lanches que vende , disponibilizar misto quente , sanduiche lanches mais saudável, e
que atenda a necessidade dos estudantes,

Gostaria que colocassem o usuário ADS nos computadores da biblioteca

A secretaria eles demoram a reponder e-mails, não tiram nossas dúvidas com clareza, a
cantina tem funcionários que não são simpáticos e os preços são caros demais, outra coisa,
na faculdade deveria ter uma sala especialmente para pessoas com déficit de atenção ou com
alguma dificuldade em uma ou mais matérias, com atenção especial e profissionais
capacitados. A brinquedoteca nunca funciona e tem alunos que são mães e como ficam
nessa situação, é complicado, muitos desanimam, um professor também já relatou ser
desnecessário a exigência de TCC em faculdade e como isso pode dificultar a formação dos
alunos e o aprendizado no geral, esse semestre um professor foi muito desorganizado e mal
preparado, não fomos avisados da reunião sobre o estágio com antecedência e muitos
faltaram no dia e aí ficamos com muitas dúvidas e quando fomos no grupo do Whatsapp ele
foi grosso e ignorante com os alunos, então assim os alunos vão desanimando com a
faculdade, a desistência dos alunos aumentou muito e tende a aumentar principalmente na
parte da manhã.

Falta papel para secar as mãos.

Melhorar a acessibilidade, o acervo da biblioteca, quantidade de computadores ou melhor
disponibilidade das máquinas aos discentes.

Wi-Fi deveria ser melhor para os alunos

Precisamos de mais obras na biblioteca e de um sistema de empréstimos informatizado. 
Precisamos de transferência externa e retorno de graduado para moradores de Palhoça. 
Precisamos de grupos de estudos. Foi cortado o de História da Educação.  
Precisamos de uma semana de iniciação científica e programas de incentivo. 
Coloquem os TCCs numa semana sem aulas. Atrapalha as fases sem TCC e quem quer
assistir os TCCs.
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Olá, minha sugestão sobre infraestrutura física, seria colocar um bebedouro de água no
auditório. Obrigada pelo espaço de poder falar.

Poderia ter acesso a internet nas salas de aula, para poder acessar a sala de aula online nos
celulares, o estacionamento poderia ser de livre acesso aos alunos, para ter mais segurança
ao sair no final da aula.

Jair por ser da direção poderia ser uma pessoa mais compreensiva e não tão arrogante, acho
que uma pessoa nessa arrogância nem deveria estar na direção da faculdade. A cantina da
escola os preços são extremamente exorbitantes.

Deveria a ver mais acessibilidade em questão de acesso ao aprendizado durante as aulas para
pessoas com necessidades especiais

Melhorar o sistema acadêmico, melhorar a internet, melhorar os processos das horas
complementares que muitas vezes é insuficiente.

Cantina falta elaboração do cardápio melhor e mais saudável  
Cheiro de óleo velho e falta opção para horário de pico

O wifi não funciona no sistema da ios (iphone), as salas faltam tomadas para poder carregar o
notebook e fazer anotações durante a aula, assim como carregar o celular depois de um longo
dia de trabalho. A cantina tem poucas opções, quem fica por ultimo quase não tem o que
comprar e cadeiras estão sem manutenção (rasgadas, bambas, rangendo...)

O Wifi não pega na sala dos calouros, e muitas vezes precisamos acessar o conteudo. Não
teve apresentação de quem são Jair, Jane e Flavio, desconheço.

Sobre as informações acho que falta mais comunicação com os alunos, e sobre a cantina
acho o valor bem caro para alunos de uma faculdade pública.

A FMP precisa rever o WI-FI, pois não funciona! Vivemos num mundo globalizado e internet é
essencial. O 4g não funciona dentro da FMP. 
As salas estão com cheiro for de mofo e as cortinas das salas de aula estão velhas e
ressecadas. 
As carteiras estão rasgadas, precisam de uma atenção.

Quanto a cantina lanches ruins e um preço inacessível, muito caro. Os banheiros os mais
limpos que já vi .Quanto ao diretor acadêmico prof Jair durante um fato acontecido ele se
impondo tentando me intimidar ,a maneira autoritária parecia mais abuso de poder .

A direção acadêmica ocupado pelo cargo do prof Jair, poderia ser substituído por outro
professor com muito mais competência, e que saiba lidar com a gestão corretamente, e que
consiga dividir as tarefas pessoas e profissionais, pois como dono da cantina, briga com os
alunos, sendo agressivo, desrespeitoso, tóxico, não sabendo lidar com sua raiva interna e
descontando nos alunos para que a cantina qual é da sua mulher, mentindo para os alunos,
afirmando que o contrato somente a cantina pode vender comida, deixando que os alunos não
possam exercer a função de empreendedor. 
Não aparecendo muito nas atividades correspondentes aos seus alunos de administração. 
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A estrutura da faculdade deveria ser melhorada pois muitos alunos estão ficando doente por
conta da quantidade absurda de mofo que tem dentro das salas. 
Não tem ar condicionado que supra o calor no verão, pois todos eles estão em péssimo
estado. 
Internet da faculdade não funciona caso os alunos necessitem realizar alguma pesquisa. 
A cantina além dos preços absurdos, pouca quantidade, atendentes grossas, que muitas
vezes desrespeitam os alunos, acha que são donas da área em frente a cantina, pedindo a
saída de alguns alunos da mesa, caso não for consumir nada da cantina. 
Enfim, o que se salva na escola são muitos professores competentes, como mariah, Fabiana
boff, todos os três mauricio, Altair, etc. E a limpeza da faculdade.

sugestão: bebedouros mais adequados e com manutenção em dia, falo isso pois vejo os
bebedouros muito velhos e a água não é boa. 

Não se tem o acesso à internet nas salas de aula da faculdade para possíveis pesquisas e
trabalhos que poderiam ser realizados caso fossem oferecidas. 
Para o curso de Pedagogia, a biblioteca poderia oferecer mais opções de literaturas infanto-
juvenis. 
Os laboratórios de informática poderiam receber manutenções ou melhores equipamentos. 

área destinado aos alunos poderem sentar na hora do intervalo

Senhor Jair eu não sei se ele exerce a sua função realmente, pois o mesmo está sempre
caminhando pelo corredor sempre desconfiado com todos, isso quando não está dentro da
cantina que a princípio seria de propriedade de um familiar, que acredito não ser conveniente.
Ele é extremamente incoveniente e deselegante com os demais, não deveria estar ocupando
tal função, infelizmente por ser uma Faculdade Municipal o apadrinhamento político é
gigantesco.

A única reclamação é da cantina, como não tem concorrência eles colocam o preço que quer,
cada semana tá um preço (sempre mais caro) nunca vi pagar R$7,00 em uma coxinha.

Gostaria de comentar a respeito da estrutura da faculdade e salas de aula, não sabemos o
custo total de se manter um prédio como este, mas infelizmente considero as salas de aula
com cheiro de mofo, umidade e principalmente o auditório. 
A cantina não adquiro produtos com frequência, mas nas vezes que precisei não tinha muitas
opções, mas apenas um comentário. 
Quanto a higiene do banheiro feminino, sempre limpos e organizados. 

Uma sugestão é a faculdade ser mais organizada em algumas poucas questões e não deixar
pra resolver certos assuntos ou definir algumas coisas depois que as aulas já começaram,
isso em cada semestre.

Quanto à infraestrutura, no que tange ao deficiente físico, deveria haver também um elevador.

Eu gostaria de fazer uma sugestão com referência à cantina. Acho muito desagradável o
cheiro de frituras que por vezes invadem a faculdade, sendo sentido inclusive nas salas de
aula. Minha sugestão é que a cantina, por meio de seus representantes, instale exaustores
para minimizar este incomodo odor.
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Acesso a uma rede Wifi de qualidade, de modo que todos os acadêmicos tenham livre acesso,
visto que se trata de uma ferramenta essencial para o nosso processo de ensino, na
realização de atividade, até mesmo o acesso ao material (textos, slides e vídeos), indicados
pelos professores em sala.

Sou celíaca e as opções da cantina não são viáveis. Fora as coisas com farinha temos as
frituras e doces. Me resta água. Séria um delicadeza da parte da cantina ter uma opção
condizente, além do mais, preços menos gritantes de superfaturamento, pois se a licitação é
pra ser o que custa menos e que atenda as especificações necessárias, fica muito a desejar.

Os banheiros ( femininos)embora em grande número , geralmente apenas metade funciona.
Não possui acessibilidade. 
Quanto a limpeza, sempre estão limpos.

# Os banheiros da FMP são impecáveis, as meninas da limpeza são um dos grandes
diferencias da instituição. 
# Em relação à divulgação da faculdade na sociedade, deixa muito a desejar, diria que
praticamente não existe. A comunidade não sabe quem é a FMP, a maioria da população não
sabe se quer da sua existência. É preciso que haja divulgação da instituição, seja visitando
escolas, fazendo eventos externos (a FMP nao está presente em nenhum local, em nenhum
evento. Por exemplo, a faculdade poderia fazer parceria com a prefeitura para colocar
stand/tenda da fmp em algum/alguns eventos promovidos por essa) 
# Ter com os demais cursos a mesma dedicação que estão tendo com o de ADS. 
# As campanhas de responsabilidade social são excelentes. Fico feliz com essa iniciativa da
faculdade. Talvez devesse apenas haver maior divulgação e incentivo para promover uma
mudança de comportamento dos alunos, onde haja engajamento em contribuir com as
campanhas por vontade e não apenas com a intenção de receber horas complementares.
Ajudar faz bem, mesmo qdo não se recebe nada em troca.  
# trazer mais eventos no contraturno, com palestras, cursos, mesas redonda (de preferência
que no curso de administração não seja somente sobre autoajuda, coaching e
empreendedorismo).  
# sabe-se que há pouco interesse da prefeitura com a FMP, inclusive demandas para seu
fechamento. Não seria interessante a faculdade contribuir com a gestão municipal? Fazendo
parcerias com as secretarias de educação, administração e outras na elaboração de projetos?
Professores da FMP juntamente com alunos elaborarem projetos que contribuam com a
gestão municipal.. Por exemplo: curso pedagogia elaborar projeto na área de educação que
possa ser aplicado na educação municipal. Vejo professores muito capacitados, com
doutorado, pós doutorado que poderiam estar contribuindo mais com seu conhecimento, além
da sala de aula  
 

A cantina com valores muito altos para uma instituição municipal, deveria ser disponibilizado
merendas ou mais opções de lanche com menores valores.

Para as informações em que coloquei concordo em parte! Necessitam melhoras! As outras é
porque não funcionam mesmo, como o Wi-Fi da faculdade que não leva o acesso a todas as
salas, melhor fica só na cantina! Passou disso não funciona mais! Mais um ponto importante,
alguns funcionários eu nem conheço, pq nunca foram devidamente apresentados, como por
exemplo a Jane! O SOA tbem está sempre fechado e praticamente não ajuda!
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Reclamo aqui da rede Wi-Fi, pois ela é muito ruim e não funciona nas salas de aula.

A cantina é totalmente desorganizada, se sou liberado da aula 20:30 não tem mais nenhum
salgado para comer, o atendimento é péssimo, pois só há profissionais mal educadas

Eu acredito que poderia haver algumas melhorias na infraestrutura, sendo elas:  
- nossas mesas são pequenas e desconfortáveis; 
- no banheiro, com frequencia falta papel para secar as mãos; 
- a cantina oferece os lanches por preços abusivos, que dependendo da pessoa que te atende
o valor altera em torno de 2, 3 reais. Sem contar que os valores aumentam com muita
frequencia. 
- A rede wifi quase nunca funciona; 
- Não temos uma área de convivencia; 

O acesso wi-fi na faculdade é muito limitado e na maioria das salas de aula não funcionam.

disponibilizar um melhor sinal de Internet no 1 andar da faculdade, disponibilizar um
laboratório de informática para o uso dos demais cursos alem de ADS, aumentar a atuação
dos alunos na faculdade

Em relação ao espaço de utilização dos discentes. Seria interessante ter mais mesas e pufs .

Para divulgar a FMP para os alunos que estao terminando o ensino médio, poderíamos ir as
escolas para apresentar e informar sobre o vestibular (assim que abrir a inscrição) essa
atividade deve valer horas complementares. 
 
Deve ter mais pontos com wiff, na sala não funciona

jair precisa ser mais humano, pois o mesmo se cresce quando é uma mulher e para piorar
gravida, isso não é atitude de diretor e muito menos de HOMEM. Pois o pouca pratica precisa
aprender uma coisa se der a palavra cumpra com ela. e sobre a luzinete precisa a direção
verificar a condições mentais dela pois 5 em 5 minutos ela fala algo diferente, sugiro
aposentadoria

disponibilizar wi-fi para todas as salas, facilitaria as aulas, principalmente de ADS.

Não temos área de convivência! Não teria como avaliar essa questão.

Área de convivência? Não existe, as mesas da cantina não suportam todos os alunos nem de
manhã que são poucos.

O wifi é horrivel, os computadores do laboratorio são lentos e travados, a internet mesmo pelo
cabo é muito lenta e tem quedas constantes, os computadores apresentam problemas
frequentemente, alguns nem ligam.

Uma boa Faculdade para estudar e ampliar conhecimentos, porém as cadeiras são
desconfortáveis para duração das aulas.
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A Faculdade Municipal de Palhoça é muito boa em seu funcionamento, devendo corrigir
alguns aspectos como atendimento ao aluno que tem dificuldades em sua base de ensino, em
alguns momentos ele se sente perdido, acredito que deveria ter um acompanhamento deste
aluno

acharia interessante se houvesse mais espaço para vagas de estagio, percebo uma
dificuldade muito grande de conseguir um estagio a instituição poderia de alguma forma ser
mais participativa nesse sentido, pois o desenvolvimento e aprendizado vem apenas com a
pratica e o estagio seria fundamental para isso! entao sinto falta de algum departamento que
apenas busca estagio ou que anuncia estagios dos nossos respectivos cursos

Precisa-se de uma internet aberta mais rápida

a critica e nao ter wifi nas salas. as vezes precisamos fazer pesquisa e nao temos internet na
sala.

Poderia disponibilizar um espaço no estacionamento para os alunos que possuem carro.

Adoro todos os professoras, são uns queridos, infra da escola, 100% aproveitavel e aulas
totalmente produtivas.

Entendo as limitações financeiras, mas a biblioteca poderia ser maior e a Faculdade fica de
difícil acesso em dias chuvosos e com complicações de transito.

Creio que o que falta é apenas mais estrutura para poder der mais espaço e ter mais salas.

Não tenho críticas em relação a FMP, a sugestão seria a FMP continuar com a gestão eficiente
como ela tem hoje.

Colocar wifi para os visitantes e alunos, sinalização para com deficiência visual. apresentação
geral da direção

Não tenho nada a comentar por falta de conhecimento do assunto e informação buscada por
mim. Não que dizer que não há informações disponíveis.

Em relação a cantina, vamos aos pontos: nem todos os alunos fazem intervalo ao mesmo
tempo e mesmo que fizesse perderíamos todo o intervalo na fila da cantina. Quando saímos
em torno de 20:30 para o intervalo já não existe quase nada a ser consumido, existe pouca
variedade; em relação a valores, eu acho que para acadêmicos de uma faculdade gratuita
municipal já diz muita coisa em relação a situação financeira da maioria. 
Em relação biblioteca, laboratório de informática e demais locais para acesso aos alunos, eu
demorei em torno de uns 4 meses para descobrir visualmente onde que era e confesso que o
laboratório de informática até hoje eu nem sei como que funciona. Acho que falta essa
comunicação interna, essas informações do que podemos usar e de que forma podemos
usufruir.

A cantina infelizmente não tem opções variadas de alimentos e mantem um preço muito
elevado. 
A biblioteca precisamos de literatura infantil.  
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Não temos acesso ao wi-fi da instituição. 
Amo a brinquedoteca, melhor coisa que inventaram para os responsáveis que estudam na
instituição. Crianças felizes e excelente laboratório de pesquisa para os cursos. 

Mudar o diretor da faculdade

a cantina as coisas sao caras e nao tem concorrencias poderia ter mais estabelecimentos
dentro da fmp ai nao fica um monopolio poucas tomadas nas salas cadeiras com estofado
duro! wifi pessimo nao pega em todas as salas so apenas no meio do corredor, rampa muito
elevada para os cadeirantes

A cantina oferece alimentos de qualidade, entretanto, seus preços são muito elevados. Por se
tratar de uma cantina que atende a um público formado, em sua maioria, por estudantes,
deveria ofertar preços mais acessíveis, visto que normalmente estudantes se mantém com os
pequenos salários recebidos nos estágios não obrigatórios.  
 
Quanto aos espaços de convivência, considero muito defasado. Visto que o único local que
comporta um grupo de estudantes fora da sala são as mesas da cantina, que são destinadas
a quem consome algo da cantina.  
Muitos acadêmicos acabam recorrendo a escadaria do lado de fora, porém lá não é coberto,
fica exposto ao serene, ao frio e à chuva.  
Se cabe aqui alguma sugestão, deixo-as aqui, mesmo que um tanto utópicas, visto que por se
tratar de uma instituição pública depende de verbas do governo para realizar modificações
estruturais. Bom, como mencionava acima, seria interessante investir em em um local de
convivência que comporte mais estudantes. Investir em mais mesas e cadeiras ou quem sabe
cobrir a parte da frente do prédio, isso aumentaria os locais de permanência e convívio dos
acadêmicos. Além disso, seria muito melhor em dias chuvosos, visto que nesses dias, muitos
estudantes acabam se aglomerando na porta nos horários de saída.  
Outra sugestão, seria um local de 'descanso' para os acadêmicos. Uma sala com colchonetes,
puffs, almofadas, enfim, uma sala ou espaço equipado com esses elementos, para que os
estudantes que chegam mais cedo, que vem direto do estágio ou do serviço possam
descansar antes da aula. Quando estamos cansados ficamos mais improdutivos, aprendemos
menos assim. Além do mais, para quem tem uma jornada que começa logo cedo pela manhã
e se estende até as 22hrs, passar 4 horas sentados numa cadeira desconfortável é exaustivo.  
Enfim, estas são sugestões.

A cantina da faculdade poderia ter alimentos mais baratos e dentro do laboratório de estudos
(Biblioteca) o wifi não funciona para quando trazermos nosso notbook

A internet nas salas de aulas não funcionam, quando precisamos usar temos que desce para
fazer as pesquisas que são pedidas em aula.

A cantina não possui valor acessível para nós estudantes universitários. 
A internet não funciona nas salas de aula para a excussão de atividades. 
A biblioteca deveria fechar no mesmo horário que terminam as aulas.

cantina da faculdade além de preços absurdos o atendimento é péssimo e quando tem algum
produto disponível (período noturno) a qualidade dos produtos não são boas, sempre gelado e
com gosto de velho. já a secretaria não deixam claro as duvidas.
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Acredito que muitos aspectos precisam ser melhorados. A parte de gestão é importante ser
presente dentro da instituição. Como está hoje, tenho a sensação de abandono e por que não
dizer, inacessibilidade a esse corpo administrativo e até pedagógico, por assim dizer.

wifi livre melho

1- BANHEIROS: troca de portas, é desconfortável usar o banheiro sabendo que a porta é
transparente e tem gente te vendo do lado de fora. 
2- AREA DE CONVIVENCIA: poucas tomadas disponiveis para os academicos, a torre de
tomadas que tem nao funciona. Poderia ter puffs ou algo mais confortavel no primeiro andar
para as pessoas que chegam antes na faculdade descansarem.

A internet da instituição é bastante precária. Não há sinal nas salas de aula nem mesmo
quando a faculdade está vazia.  
A coordenação não responde prontamente às reclamações referentes a falta de respeito de
acadêmicos, sinalizando que há fatos piores. Não se colocam no lugar das pessoas que foram
desrespeitadas e ofendidas, ética não é cobrada. 
A instituição zela pela empatia, mas não se coloca no lugar do acadêmico que trabalha
integralmente, e que as vezes tem dificuldade de entregar as atividades em dia. Não
atrasamos porque queremos. 
A instituição diz que temos que ser empáticos, mas impõe avaliações estilo decoreba. Temos
a possibilidade de consultar a BNCC para fazer um plano de aula, mas nas provas da
instituição temos que decorar as habilidades a serem atingidas pelos alunos. 

Adoro minha faculdade e tenho orgulho de falar que faço FMP. Os professores são
extremamente capacitados. No entanto, a infraestrutura peca um pouco. As cadeiras são
desconfortáveis, dando dor nas costas, a mesa é pequena. O valor da cantina é bem alto,
poderiam fornecer janta.

Materiais como canetas e apagadores deveriam possuir melhor qualidade

Sobre a comunicação interna - poderia ter algum grupo de whats ou outra ferramenta para nos
atualizar, muitas perguntas eu não tinha total compreensão por falta de conhecimento, e
incentivo de onde está a informação para poder usufruir de tudo que a faculdade disponibiliza. 
Sobre a área de convivência, poderia ter mais cadeiras e mesas. 
A respeito do wifi, nem tem alcance em todas as salas os sinais abertos, e em algumas
situações necessitamos de Internet para concluir trabalhos em sala.

Cantina com preços absurdos, banheiro com portas pequenas, computador fica travando (isso
quando liga), secretaria não respondem o que perguntamos (na maioria das vezes não sabem
responder).

Mais papel toalha nos banheiros; Wi-fi em mais áreas da faculdade; melhor espaço para
confraternização dos alunos; melhor comunicação entre faculdade e alunos quando não
houver aula.

Cantina é cara, cobram por utensílios plásticos e não aceitam a forma de pagamento em
cartão pela mesma.
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Sobre a cantina, acho que seria legal pensar em uma melhor maneira de diminuir o cheiro
fortíssimo de quando as meninas fazerm algum tipo de comida frita

Uma sugestão para a biblioteca seria livros infantis, principalmente para quem faz estágio.  
As comidas da cantina estão com preços absurdos, agora cobram até a maionese caseira. 
O wi-fi é bem precário, quando necessitamos em aula raramente funciona.

Cantina cobra um valor muito caro pelos itens vendidos, sendo que alguns itens não tem uma
qualidade para tal valor cobrado, em relação a Internet, por muitas vezes não funciona.

Sobre a internet: já foi levado em pauta na reunião sobre o acesso ao WiFi faz mais de um
ano, e ainda não resolveram o fato: o sinal da internet não chega adequadamente até as salas
de aula, onde precisamos acessar textos e o class para acompanhar a aula. É muito difícil
comprar um roteador para distribuir o sinal? Acho que não... 
 
Sobre a cantina: preços totalmente inacessíveis, extremamente caro para produtos que nem
valem o preço. 
 
Sobre os banheiros: as portas dos boxes são transparentes, é extremamente desconfortável
fazer as necessidades sendo que conseguimos olhar tudo pela porta. Tirando isso, acho o
espaço do banheiro maravilhoso.  
 
Área de convivência: o espaço é bom por ser grande, mas acredito que poderia ter maior
acessibilidade, por exemplo com tomadas para carregar celular e computadores, e mais
lugares para nos sentarmos para o lanche do intervalo ou para estudar mesmo. 
 
No mais, a estrutura da faculdade é muito boa e privilegiada, e tenho orgulho de estudar nesta
instituição! 

A cantina deveria ter um preço mais justo, isso aqui é uma faculdade municipal e não privada,
deveria ter mais opções de lanches para pessoas que não comem carne, melhoria nos
produtos, pois o preço não se aplica na qualidade. O atendimento é bom. Os banheiros
femininos são bons, muitas vezes não se encontra papel para secar a mão, e o secador que
tem no banheiro não é muito higiênico. Não existe sinalização para pessoas cegas na
faculdade, assim dificuldade o acesso da mesma.

A direção administrativa desconheço quem seja a pessoa à frente, então não tenho como
opinar sobre.  
Com relação ao acesso ao wifi é algo que deixa muito a desejar para os acadêmicos da FMP.

coodenação do curso totalmente distante despreparada so quer fazer story no instagram
#voltarenata. 
 
Planejamento e avaliação muito confuso, alguns proferssores fazem a prova substitutiva
outros nao, poderia ser feito uma reuniao pedagogica antes do inicio do semestre e ja no
inicio das aulas deixar exposto de carater unico o metodo a ser aplicado. 
 
POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES, secretaria totalmente sem norte, nunca
sabem informar nada e pior, quando se procura a coordenação vezes nao esta na faculdade e
outras nao sabe..... 
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Na cantina o cheiro de fritura, oléo velho é muito forte! Exala a faculdade inteira, até nas salas
ficam com o cheiro.. É horrivel.

cantina tem preços absurdos de caros, foge totalmente das condições dos alunos

Estratégias de comunicação interna - Poderiam fazer um mural centralizado, para
comunicação de TODOS os acadêmicos da instituição e não por curso, o que neste caso,
estimula ainda mais a "divisão" além das "barreiras" fisicas.  Ao invés de dividir, poderiam
compartilhar/integrar informações inerentes aos cursos, mercado de trabalho, oportunidades
de estágios, etc. Obs: Conhecemos os academicos de ADM apenas por conta de
vendas/ações quando aparecem em nossas salas, então porque não estimular/possibilitar
"intercâmbio" em relação aos demais objetivos acadêmicos e de ensino-aprendizagem para
integrar pessoas e interesses em comum? Poderiam divulgar as ações que acontecem na área
de convivência, os cronogramas além do Instagram, como por exemplo, fizeram na avaliação
da CPA que "espalharam" panfletos, mural, rede social, em sala de aula (pela comissão,
professores, etc). Poderiam agir assim, em outras situações.  
 
Cursos de nivelamento ofertados: Poderiam ser ofertados em outros horários a fim de atender
um maior número de acadêmicos.  
 
Organograma institucional: Conheço o organograma institucional entretanto, poderiam
divulgar a dinâmica de funcionamento.  
 
Procedimentos e normas definidas (manuais, regimentos, regulamentos, normativas etc.):
Poderiam divulgar.  
 
Laboratórios de informática: Assim como há uma pessoa ao final da aula conferindo se os
PCs foram desligados corretamente, poderiam disponibilizar que ligassem todos os PCs antes
do inicio das aulas, pois muitas vezes perdemos um tempo precioso tentanto ligar, e após
diversas tentativas, apenas alguns funcionam. 
 
Infraestrutura física da biblioteca: Ontem estive utilizando e eu particularmente me surpreendi
com a organização do ambiente, com agilidade dos PCs, iluminação, além disso, a simpatia e
disponibilidade da menina que atende é impecável. Parabéns!!!!   
 
Acervo da biblioteca: Falta alguns titulos de autores relevantes que precisamos para
pesquisas e referenciação (MAURICE TARDIF, por exemplo).  
 
Secretaria Acadêmica: Quando preciso ligar, não me recordo o nome da pessoa infelizmente,
no entanto, ela é muito atenciosa, gentil e me ajuda nas necessidades, dentro das suas
possibilidades, inclusive por e-mail, ela é sempre muito atenciosa. No entanto, pessoalmente,
no período noturno, os atendentes parencem que tem má vontade em nos atender, que nos
fazem um favor, quando na verdade, faz parte do trabalho ser sólicito e atender com um
minimo de educação, uns não dão nem "Boa noite". Precisam ser mais bem orientados. Os
vigilantes são muito gentis, educados e atenciosos.  
 
Cantina: Atendimento impecável. Cardápio ótimo e variado com opções para todos os gostos.
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Como sugestão, poderiam disponiblizar mais mesas e cadeiras. 
 
Banheiros: A menina da limpeza sempre gentil e atenciosa.  
 
Acesso à Internet via Wi-Fi: É o cumulo termos de "caçar" internet na faculdade. É isso que
fazemos, porque não funciona nas salas de aula!  
 
No mais, apesar das necessidades de melhorias, a FMP é um ótimo ambiente de ensino, com
excelentes profissionais e pessoas. A-D-O-R-O e indico sempre!

Olá. 
Em relação a FMP ser referência em educação superior, concordo em parte, os professores
são indiscutivelmente ótimos, porém, facilitam muito para os alunos, fazendo com que os
mesmos não se esforcem o necessário para serem profissionais competentes. Querem
aprovar alunos mesmo esses não tendo alcançado conhecimento necessário. 
Com isso, põe em dúvida minha perspectiva profissional, não sei se estarei apta o suficiente
para competir no mercado de trabalho quando eu me formar. 
 
Em relação as salas de aula, são boas, mas poderiam ser melhores, tem muitas cadeiras sujas
e tortas, tortas porque os alunos as deixam assim (isso poderia ser conscientizado com eles),
principalmente, o encosto jogado para trás, o que prejudica a coluna, uma vez que, temos que
ficar sentados durante toda a aula. 
 
Banheiros, dificilmente tem papel para as mãos, principalmente em dias de chuva que
precisamos nos secar, já passei por isso várias vezes, no horário que chego na FMP, entre
18:40 e 19 horas. Fora isso, o banheiro feminino é sempre bem cuidado e limpo. 
 
Wi-Fi, é muito fraco.

Maior interação entre as coordenações e os discentes seria adequado as salas de aulas
melhor tecnologia nos aparelhos disponíveis, cantina sem muita opção e limitado numero de
venda de seus comestíveis.

Sobre a cantina onde discordei em parte, a mesma demora muito ao atender e seus lanches
também ao ficar pronto! As vezes a turma leva lanche pra sala por motivo de fila na cantina.

Wi-Fi livre da faculdade não funciona dentro das salas de aula, além de sempre estar "caindo"

QUANTO A CANTINA ACHO OS VALORES MUITO FORA DA REALIDADE. 
EM RELAÇÃO AO ESPAÇO, FALTAM CADEIRAS E MESAS. 
QUANTO AO WI-FI NÃO FUNCIONA BEM.

Sobre as relações com outras instituições - Na região de Florianópolis existem várias
instiuições de ensino privada, comunitária e púiblica que poderiam estar fazendo parceria com
a faculdade para disponibilização de vagas e estágios, projetos e emporegos. No cado da
existência destas parcerias elas deveriam ser mais divulgadas por canais de comunicação
ofociais da faculdade como email, mural da faculdade, etc. Assim como divulgação de
concursos e processos seletivos que na maioria das vezes não é divulgado pela p´ropria
instituição.  
 
Outra parceria seria para melhorar a oferta de oportiunidades de trabalhos e projetos para
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conculsão das horas complementares que poderia ser revisado pelo menos uma vez por ano e
não somente no final do curso, Assim como explicação ao longo do curso sobre estas horas
complementares que são exigidas dos alunos.  
 
Tanto o organograma institucional explicitando a hierarquia e as funções não são divulgados 
 
Biblioteca tem um acervo que atende os alunos, mas a disposição dos móveis não é
adequada, o local onde os computadores estão instalados, não tem uma boa ergonomia,
precisamos de mais espaçõ naquele local, assim como uma posição adequada dos
computadoires na mesa 
 
A cantina aparentemente é limpa, mas parece não ter condições adequadas de trabalho, o
local onde preparam a comida não tem ventilação, e toda a faculdade fica com cheiro de óleo
quando estão preparando fritura no local. Os valores cobrados estão bem acima dos valores
praticados no mercado. 
 
O acesso à Internet via Wi-Fi - o que é isso? desconheço wi-fi na faculdade. a quem consiga
sinal de péssima qualidade em alguns locais da faculdade.  
 
 

Sugestões, mais de iluminação na parte onde fica o balcão, da secretaria acadêmica, naquele
espaço precisar mais iluminação. 
Mais comunicação interna entre os colaboradores, para então, os discentes, ter informações
precisas, sobre qualquer assunto referente a faculdade.

A DIRETORIA DEVERIA SER MAIS PRESENTE NAS SALAS, A CANTINA PODERIA OFERECER
ITENS MAIS ECONOMICOS E MAIS VARIDADES, OS CURSOS COMPLEMENTARES DEVERIA
SER ENTREGUE POR SEMESTRE E NÃO SÓ NA 7 FASE, COM ISSO FACILITARIA E NÃO SE
PERDERIA PROCESSO, ATRASO NO ATENDIMENTO E/OU MUITO ROLO NA ENTREGA. PODERIA
TER UM SISTEMA PARA ENVIO DO DOCUMENTO, AONDE CONSTASE O CERTIFICADO PARA
COMPROVAÇÃO EM PDF, TANTO DO COMPROVANTE DE ENTREGA, QUANTO O CERTIFICADO
DE CONCLUSÃO DO CURSO DE HORA COMPLEMENTAR COMO ESPELHO. A INTERNET DA
FACULDADE É MUITO PRECARIA, PODERIA SER COLOCADO PONTOS DE AMPLIFICADOR DE
SINAL DE WIFI. AO OLHAR A CARTILHA DA FACULDADE DA ATÉ UM ORGULHO, MAS A
METADE DOS CURSOS, NÃO EXISTEM COMO INGLÊS, POS E OUTROS. ACREDITO QUE O
CURSO E PROFISSIONAIS SE TEM, COMO LOCAL. PODERIA SER REVISTO E ASSIM CHAMAR
MAIS PESSOAS PARA FACULDADE. OUTRA SITUAÇÃO É, TEMOS PROFESSORES COM
DOUTORADO COMO PSICOLOGIA, SERIA UM DIFERENCIAL PARA NOS, COM ATENDIMENTOS
OU ATÉ MESMO O CURSO. O GRUPOS EXTRA COMO EMPRESA JUNIOR, EDITORA, SOCIAL,
INDIGINAS E OUTROS ALÉM DE SER DIVULGADAS UMA VEZ, DEVERIAM TER MAIS ENFASE
NAS SALAS, NA REDE SOCIAL E TAMBÉM TER UM BOM ATENDIMENTO, POIS É UMA LOCAL
AONDE PODERIA TER MAIS PESSOAS INTERESSADAS. OU SEJA QUEM É VISTO É LEMBRADO.

Uma Crítica sobre a cantina não ter um preço acessível.

A faculdade deveria possui um Wi-Fi publico para os alunos, os laboratórios não são
preparados com os software necessários para o curso de ads

Mais 36 respostas estão ocultas
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AUTOAVALIAÇÃO DISCENTE

Assiduidade às aulas (presença e pontualidade em sala de aula).

382 respostas

Participação nas aulas, com levantamento de questões e sugestões
para ampliação do conhecimento.

382 respostas
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Realização de atividades acadêmicas extraclasse.

382 respostas

Acompanhamento das aulas pelo plano de ensino.

382 respostas

Assimilação do conteúdo programático.

382 respostas
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Realização de consultas bibliográficas para o aprofundamento dos
conteúdos.

382 respostas

Relação ética e de respeito com os professores.

382 respostas

Busca de informações quanto a projetos de extensão.

382 respostas
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Utilização da biblioteca.

382 respostas

Utilização das ferramentas do Google Application for Education.

382 respostas
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Use este espaço para sugestões e/ou considerações relacionadas aos itens avaliados
acima.

35 respostas

.

como estou na primeira fase ainda estou me adequando ao ensino superior

A instituição oferece muitas oportunidades de crescimento. Eu como acadêmico assumo que
preciso buscar fazer sempre uma autoavaliação e correr atrás. Certo dia a coordenadora
Mariah mencionou um frase em sala que gravei "o dia tem 24h pra todo mundo". Fez-me
refletir muito sobre.

Preciso fazer mais buscas externas para aprofundamento do conteúdo. Aumentar a
participação nas atividades externas.

Não sobre o ambiente em si, mas sim sobre os demais alunos das turmas de pedagogia.
Especificamente, alunos da 4° fase de pedagogia noturno, no semestre passado (3° fase) ou
mesmo neste semestre, já foram presenciados inúmeros casos de racismo, negligenciamento
com professores, falta de respeito com professores, falta de empatia com professores e
diversos alunos. Certamente, já vi situações em outras fases, porém nesta turma em
especifico, desde o inicio deste ano veem tendo atitudes e se unindo contra professores, e
sinceramente, na pedagogia acontecer essas situações é inadmissível, vários alunos se
juntando para atacar um professor...A falta de noção e respeito é imensa e absurda. Sabendo
que a FMP estará formando alunos racistas, rançosos e preconceituosos para o mercado de
trabalho é bem triste.

Ter um sistema dentro de um site, igual ao moodle facilitaria bem mais. Class é horrível. Ter
mais horários na informática, meu professor nunca consegue horário pq duas professoras
agendam com antecedência todo o semestre sem deixar horários para os demais professores.

Assiduidade e acompanhamentos dos textos tem sido uma dificuldade para mim, pois por
conta dos trabalho, estágio e quantidade expressiva de atividades, muitas vezes falto as aulas
para entregar EaD's e não consigo acompanhar todos os textos como queria e deveria.

A faculdade atende todas as minhas necessidades é perfeita, só acho que alguém devia ter
controle sobre a cantina ou ter outras opções.

A faculdade precisa renovar as cadeiras e as salas de aula

Eu amo estudar nessa faculdade. considero os professores e coordenadores, pessoas
bastante respeitosas e compreensivas, que sempre estão dispostos a auxiliar os alunos no
que é possível. No entanto, no semestre passado, algumas coisas não ficaram esclarecidas
para a nossa turma no semestre passado quando iniciamos o nosso estágio, me refiro a
questão do comprovante de vacina. Lembro de ter lido todos os termos que estavam escritos
no cadastro que preenchemos, e não havia nenhuma menção sobre a obrigatoriedade da
vacina, tampouco fomos avisados pelas professoras. Só ficamos sabendo da exigência há
uns poucos dias do prazo de entrega.
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Nada mais a declarar.

falta acervo de literatura infantil. 
falta acesso a internet em todos as salas.

as materias do curso são em maioria desconexas com o objetivo do curso que é formar bons
programadores e analistas, temos muitas materias desnecessárias, e algumas que eram para
serem importantes e que os professores estão levando nas coxas, sinto que o curso de ADS
está largado.

Um melhor sinal de WI FI Pois o que se encontra é ruim

Gostaria de poder me dedicar mais ao curso, mas infelizmente tenho uma carga horária de
trabalho muito pesada.

Sou um aluno completamente interessado, posso nao ser o melhor, mas na minha cabeça eu
sou o melhor.

Acho que seria uma boa ideia ter aulas mistas para as pessoas que não tem como vir por
exemplo se as aulas fossem gravadas e postadas em alguma plataforma seria de maior
acesso para os alunos que não pudessem vir no dia por eventual motivo mas também acho
que não deve ser retirada a regra de 5 faltas pois só assistiria as aulas como uma forma de
estudo e não perderia tanto o conteúdo.

Sem opinião aparente.

As atividades extraclasse acabam demandando muito dos acadêmicos, principalmente nas
fases em que temos estágio. O estágio consome muito tempo extraclasse, as demais
disciplinas poderiam pensar em suas atividades levando isso em consideração, assim não
haveria sobrecarga de atividades, não haveriam tantos atrasos nas entregas, enfim. O
acadêmico pira o cabeção com tanta coisa para fazer.

A qualidade de ensino é muito boa mas acho que em alguns momentos poderiam pegar mais
leve pois a maioria dos acadêmicos trabalham e muitos conteúdos sobrecarregam a gente.

Bom, posso dizer que minha realização das atividades extraclasse não está dentro que
gostaria ou melhor, do que posso e sou capaz de conduzir e realizar, porém, estou em um
processo pessoal de organização e trabalho de melhoria da procrastinação.

Procuro me dedicar ao máximo as atividades e provas. Minhas notas até o momento são
bastante boas, mas relato que este semestre está complicado pela falta de compreensão dos
professores em relação ao tempo.

Infelizmente não tenho conseguido acompanhar todas as atividades da plataforma. Tenho
tido dificuldade em colocar as mesmas em dia, devido a problemas pessoais. Tentarei me
organizar enquanto a elas.

Me considero muito esforçada, quero muito aprender, tenho força de vontade. Andei passando
por um momento difícil mas sei que tudo vai dar certo. Tenho muito carinho e respeito pelos
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meus professores.

USEI A BIBLIOTECA SOMENTE UMA VEZ. 
QUANTO A ULTIMA QUESTÃO NÃO TENHO CONHECIMENTO.

Tento dar o meu melhor em tudo que faço.

falta ar

Infelizmente o tempo que tenho é o intervalo de trabalho, e finais de semana, em que estou de
folga.

Tudo estar correndo muito bem nessa nova fase

A Internet poderia funcionar em todas as salas, no segundo andar não funciona, o que as
vezes impossibilita a realização de pesquisas.

Fora do horário acadêmico pouco me dedico aos estudos

A sala da oitava fase , esta com problema no Projetor já faz mais de messes, já foi registrado
o problema pelos professores.

A sala de informática hoje é primordial aos trabalhos de pesquisa, pois pelo celular, muitas
vezes a conexão torna-se impossível. Sugiro que tenha em todas as salas pelo menos 10 a até
15 computadores ou que a Faculdade possa ofertar notebooks para trabalhos de grupos. Em
pleno século XXI, nossas ações estão voltadas à informática como possibilidade da pesquisa,
registros e estética.

Tudo excelente
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