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Na Faculdade Municipal de Palhoça sou discente do curso de:

324 respostas

A Faculdade Municipal de Palhoça oferece apoio à permanência na
Faculdade.

324 respostas
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A Faculdade oferece apoio na inserção dos alunos no mercado de
trabalho por meio de vaga de estágio.

324 respostas

A Faculdade promove eventos (palestras, seminários, congressos,
cursos) que aproximam o acadêmico do mercado de trabalho.

324 respostas

A Faculdade Municipal de Palhoça se preocupa com a sua inserção no
mercado de trabalho.

324 respostas
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A instituição oferece oportunidade para os estudantes atuarem como
representantes em órgãos colegiados.

324 respostas

COMENTÁRIOS, SUGESTÕES, ELOGIOS E CRÍTICAS
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Comentários, Sugestões, Elogios e Críticas

38 respostas

A faculdade agrega bastante e da muitas oportunidades de estágio. Tenho a acrescentar um
elogio referente aos coordenadores de estágio que sempre estão disponíveis para auxiliar os
acadêmicos.

Acredito que a falta de oportunidades de estágios dentro da nossa competência em relação
ao aprendizado, afinal os estágios ofertados sao ofertados, necessitam de um certo grau de
experiencia

O curso de ADS, na minha opinião, não está preparando o aluno para o Mercado de Trabalho.
Há muita teoria e pouca prática. Para um curso de duração curta (2 anos e meio), isso é
preocupante.

A faculdade nos apoia a entrar no mercado de trabalho, mas não nos prepara totalmente para
o mercado, são poucas vagas oferecidas e as que tem são para fora do curso ou querem que
saibam tudo, o que a faculdade não ensina. Sobre as palestras teve poucas relacionadas ao
curso e o que teve apenas um incentivou a se formar.

Acho que falta mais aproximação da faculdade com as empresas. Mais visitas técnicas, para
que as empresas possam conhecer o curso, saber que estão sendo formados profissionais na
área de atuação das empresas. Um exemplo é a empresa Intelbras, que disponibiliza em seu
site, um formulário para visitação a mesma, pelos alunos, juntamente com a faculdade. São
oportunidades dos alunos conhecerem as empresas e vice versa.

Achio que o laboratório de informática deveria ser disponibilizado aos estudantes, a
instituiçao pode oferecer um incentivo a pós gradução, oferecer curso de pós, manutenção
dos bebedouros, revisar a necessidade do TCC.

Se oferece não tem muita divulgação, falta mais comunicação entre faculdade/alunos.

Digo que não, a faculdade não se preocupa com o aluno no mercado de trabalho, pois já fui
conversar com um superior a respeito da conciliação da faculdade mais o trabalho, e a pessoa
simplesmente falou que era para mim desistir da faculdade, ou seja, não incentivado ao aluno
a continuar na faculdade

A instituição oferece oportunidade para os estudantes aturem como representantes em
órgãos colegiados essa questão nunca foi apresentado no curso que faço.

Acredito que a relação do curso com o mercado de trabalho é um tanto quanto precária. Ao
longo dos meus 3 anos frequentando a FMP, recordo-me de apenas uma vez em que foi
comentado em sala do estágio remunerado. Fora isso, não ouvi falar de palestras ou ações
que tratem da temática. 

As palestras é muito importante, porém como sugestão, a faculdade poderia fazer parcerias
com as empresas para vagas de estágios, levar propostas e mostrar do que nos alunos somos
capazes e tudo que fazemos em sala de aula.
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Uma questão que me preocupa diz respeito a falta de disciplinas que preparem o acadêmico,
do curso de Pedagogia, para serem agentes da inclusão de crianças com necessidades
educacionais especiais. Mesmo que exista na sala um segundo professor será o regente da
turma o responsável pela efetivação da inclusão. Penso que a Faculdade deveria rever seu
currículo.

o vínculo com empresas para disponibilizar estágios não está muito evidente.

Acredito que poderiamos ter mais palestras voltada a inovação no mercado de trabalho

Deveria ter a participação dos líderes na cofap

Os estágios que a faculdade oferece são poucos e ruins, já foi passado até estágio de
pedreiro para o curso de ADS parece até que o curso é uma piada.

A FMP precisa muito ver essa questão, fechar parceria com as empresas. 
Trazer mais vagas de estágios, e para os intercambistas fica muito mais difícil ainda! 
Fui aluna de Turismo, e na época senti falta de estágios, para mim teria que ter estágios
obrigatórios em todos os cursos, não importa se é remunerado ou não.

quem sabe com mais bancas, publicações da instituição

A Faculdade Municipal de palhoça oferece qualidade e oportunidade para os alunos, para ser
um futuro Gestor de Empresas. Gosto muito do Curdo de Administração.

a fmp ajuda sim a procura de um estagio e mercado de trabalho, mas sinto que poderia ser
feito algo a mais para isso, pois as oportunidades sao muito poucas, entendo que nao e tao
facil tambem arrumar 3,4 estagios por mes para os alunos por meio de divulgaçao, mas acho
que poderia melhorar essa quantidade, pelo menos uns 2 ou 3 por mes ja estaria de bom
tamanho, ja seria o "bastante" para ter uma oportunidade

A faculdade desde o inicio da primeira fase já aborda assuntos sobre o mercado de trabalho e
os professores sempre estão compartilhando oportunidades de estagio.

Sim, temos exemplos de professores que oferecem aulas super dinamicas e tambem
propostas para alunos que estao indo na "marcha lenta", a se recuperar e seguir o ritmo da
turma.

Muito feliz pois fiz o concurso público de Palhoça para o cargo de auxiliar de sala. Sem tempo
para estudar devido a rotina, consegui acertar 18 questões especificas do total de 20
questões.  
Tudo que aprendi em sala de aula sem decoreba, aprendi de verdade. 
Grata por essa instituição e pela importância de ter um Ensino Superior de Qualidade.

tem que ter mais palestras e os horarios das mesmas sao desorganizados! 
pra quem trabalha ate 18;00 da tarde nao consegue assistir , horas complementares poderia
ser atualizada a cada 6 meses !
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Gostaria de ver mais ações de apoio a permanência na faculdade, vejo muita desistência e eu
mesma quase desisti no primeiro ano que entrei, por motivos de saúde e pessoais, não
lembrava das ferramentas que a instituição disponibiliza de apoio ao discente, e após
tratamemtos permaneci, mas da parte da faculdade não tive intervenção para ajuda, quem
sabe uma atenção sobre a frequência dos alunos como alerta para criar alguma ação que o
ajude, seria uma sugestão.

Palestra cansativas, com pessoas que não se formaram em uma faculdade e com
comentários desnecessários, já trouxeram pessoas despreparadas para palestrar. Na maioria
são bons, porém já teve casos que não dá para perdoar.

A Faculdade promove eventos (palestras, seminários, congressos, cursos) que aproximam o
acadêmico do mercado de trabalho - nosso auditório poderia ser mais aproveitado

Concordo plenamente.

Aderir mais projetos voltados para a Sustentabilidade, ao Meio Ambiente, e também a
Inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência.

Sem dúvidas está entre as melhores faculdades gratuita do país, excelente

As palestras deveriam ter mais foco , trazer conhecimento, ensino para os alunos, muitas
palestras não trazem conhecimento nenhum focam em assuntos diferentes dos cursos

excenete trabalho com relação aos estágios, parabéns

Nada a dizer

Sugestão: Pós-graduação em empreendedorismo e inovação

Faltam congressos.

.

A divulgação das ações torna-se necessária e urgentes!

Excelente
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