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METODOLOGIA DE COLETA DE RESPOSTAS 

 

A Comissão de Cultura e Extensão Universitária da FDRP (CCEx-FDRP), cumprindo sua função 

de supervisionar e avaliar periodicamente as atividades de cultura e extensão universitária realizadas 

pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e no escopo da finalização 

do período da atual gestão 2015-2017, solicitou envio, por meio da Secretaria da CCEx-FDRP, de um 

questionário a todas as pessoas que concluíram algum dos cursos de especialização e/ou difusão 

oferecidos pela Unidade ou que estivessem em fase final de conclusão (terminaram os módulos de 

aula e estivessem em fase de elaboração de monografia). 

Esse processo denominado I Ciclo de Avaliação dos cursos de extensão da FDRP, objetivou 

coletar as opiniões/críticas/sugestões sobre diferentes aspectos de cada curso, a atuação da 

Coordenação, Instalações físicas etc. 

Com o objetivo de garantir o anonimato e evitar a exposição da autoria das respostas, de modo 

a aumentar sua liberdade e segurança na construção de respostas sinceras e confiáveis, a técnica de 

coleta de dados escolhida foi o questionário, composto por 21 questões, alternadamente de múltipla 

escolha, com opção para comentários.  

Para reduzir inseguranças ou dúvidas que naturalmente pudessem surgir, junto ao e-mail com 

a solicitação de participação foi encaminhada a apresentação que detalhava o contexto da pesquisa, foi 

informado com clareza o objetivo do questionário e identificada a Comissão Institucional responsável 

pelo acompanhamento do desenvolvimento desse trabalho.  

Para resolver problemas surgidos no decorrer da aplicação do questionário, ou também para 

responder às dúvidas que os respondentes tivessem, a secretaria da CCEx-FDRP esteve à disposição 

presencialmente e via email durante toda a sua aplicação, respondendo prontamente.  

O formulário do questionário foi formatado de acordo com as ferramentas disponíveis no 

Formulário Google. 

As perguntas foram agrupadas e ordenadas em três blocos (perfil discente/egresso; auto 

avaliação; avaliação do curso), procurando seguir uma sequência lógica, iniciando com perguntas 

simples e gerais e terminando com as mais específicas.  

Dessa forma, por meio de participação voluntária e não identificada, o formulário, intitulado 

"Questionário de Avaliação dos Cursos de Extensão da FDRP" foi enviado para o corpo discente dos 

seguintes Cursos:   

 Direito Processual Civil - 1ª edição (CONCLUÍDO)  

 Direito Processual Civil - 2ª edição (CONCLUÍDO) 

 Direito Processual Civil - 3ª edição (CONCLUÍDO) 

 Direito Tributário - 1ª edição (CONCLUÍDO) 

 Direito Tributário - 2ª edição (EM ANDAMENTO) 

 Direito do Trabalho e Processo do Trabalho - 1ª edição (CONCLUÍDO) 

 Direito Econômico e Desenvolvimento (EM ANDAMENTO) 
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 Estudo Sociojurídico sobre violência de gênero e a Lei Maria da Penha (CONCLUÍDO) 

 Fashion Law (Direito e Moda) (CONCLUÍDO) 

 Finanças Públicas (CONCLUÍDO) 

 LLM Direito Civil - 1ª edição (EM ANDAMENTO) 

 LLM em Direitos Humanos (EM ANDAMENTO) 

Para envio do convite de participação pelo corpo discente dos supracitados cursos, foi utilizado o 

email institucional da CCEx-FDRP, "ccexfdrp@usp.br". A primeira data de envio do questionário foi dia 

17 de julho de 2017, com prazo para respostas até o dia 24 de julho de 2017.  

Abaixo transcreve-se o texto do corpo do email enviado: 

Assunto: Questionário de Avaliação dos Cursos de Extensão da FDRP/USP 

Prezados e Prezadas, Bom Dia. 

Para cumprir sua função de supervisionar e avaliar periodicamente as atividades de cultura e extensão 

universitária realizadas pela Faculdade, gostaria de contar com a sua participação no I Ciclo de 

Avaliação dos cursos de extensão da FDRP. 

Elaboramos um questionário que está sendo encaminhado a todas as pessoas que concluíram algum dos 

cursos de especialização e/ou difusão oferecidos pela Unidade ou que estão em fase final de conclusão 

(terminaram os módulos de aula e estão em fase de elaboração de monografia). 

O objetivo deste questionário é coletar as opiniões/críticas/sugestões sobre diferentes aspectos de cada 

curso, a atuação da Coordenação, Instalações físicas etc. Sua colaboração é fundamental para que 

possamos melhorar continuamente a qualidade dos cursos ofertados pela FDRP. 

A sua participação é voluntária e não será identificada. Os dados serão todos analisados de modo a não 

gerar nenhum tipo de identificação dos/das respondentes. 

O acesso ao questionário pode ser feito pelo link abaixo. Em todas as perguntas é possível você atribuir 

um conceito entre 1 e 5, sendo que 1 é o resultado mais baixo e 5 é o melhor resultado possível para o 

item avaliado. Também é possível fazer comentários livres que possam justificar o conceito atribuído. 

LINK: https://goo.gl/forms/3NKr3QCGxDivvXm53 

O questionário estará aberto para receber respostas até a próxima segunda-feira, dia 24/07/2017. 

Agradecemos sua colaboração e estamos disponíveis para quaisquer outras dúvidas pelo telefone 16 

3315-9128 ou respondendo a este email. 

Estamos à disposição. 

Atenciosamente, 

-- Ariadne Pereira Gonçalves 

Técnica para Assuntos Administrativos 

Comissão de Cultura e Extensão Universitária - FDRP/USP 

+55 16 3315-9128 
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www.direitorp.usp.br 

Preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário. Recicle. Reduza. Reutilize. 

-- 

Posteriormente, considerando que houve baixo número de respostas ao questionário, 

aproximadamente 30 respostas apenas, o mesmo email com o convite para participação foi enviado na 

data de 20 de julho de 2017, mantendo-se o prazo para respostas de 24 de julho de 2017. Houve o 

acréscimo de um breve texto ao email agradecendo a colaboração de quem já havia respondido ao 

questionário, e reiterando o prazo para respostas para quem não havia participado. 

-- 

Assunto: Questionário de Avaliação dos Cursos de Extensão da FDRP/USP 

Prezados e Prezadas, Boa tarde. 

Agradecemos a colaboração em responder ao Questionário de Avaliação dos Cursos de Extensão da 

FDRP/USP. 

Para quem ainda não respondeu, reiteramos que o prazo para respostas é até a próxima segunda-feira, 

dia 24/07/2017. 

Segue o LINK para acesso ao Formulário: https://goo.gl/forms/zkfXuCjZBHUICEsx1 

Reencaminhamos abaixo o email enviado anteriormente para conhecimento. 

-- 

Por fim, para garantir ampla participação e que o maior número de respondentes pudessem colaborar 

com a melhoria contínua da qualidade dos cursos ofertados pela FDRP, foi enviado um último email ao 

corpo discente, no dia 24 de julho de 2017, lembrando da data final do prazo para respostas. 

-- 

Prezados e Prezadas, Boa tarde. 

Agradecemos a colaboração em responder ao Questionário de Avaliação dos Cursos de Extensão da 

FDRP/USP. 

Para quem ainda não respondeu, lembramos que HOJE é o último dia do prazo para respostas no 

Formulário. 

Segue o LINK para acesso ao Formulário: https://goo.gl/forms/zkfXuCjZBHUICEsx1 

Reencaminhamos abaixo o email enviado anteriormente para conhecimento. 

-- 

O uso dessa técnica possibilitou a participação de grande número de discentes e egressos, 

considerando-se a flexibilidade permitida por meio do uso dessa ferramenta. Foram coletadas o 

número total de 115 respostas, de discentes de todos os cursos participantes. 

imap://ccexfdrp%40usp%2Ebr@imap.gmail.com:993/fetch%3EUID%3E/%5BGmail%5D/www.direitorp.usp.br
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As respostas foram tabuladas e organizadas em uma planilha de Excel, para melhor visualização das 

respostas obtidas pelo corpo discente de cada curso participante. 

Os dados estão organizados da seguinte forma: as respostas não identificadas foram transcritas em 

colunas à frente das respectivas perguntas do questionários. Ademais, tais respostas foram separadas 

em grupos por curso. 
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Dados Quantitativos gerais de todos os cursos de extensão oferecidos 

pela Unidade 

(No caso das especializações, há concluídos e em andamento/fase 

final) 
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Dados quantitativos e qualitativos da avaliação dos cursos de 

especialização pagos  
 

Curso realizado na FDRP/USP Conceito N. resp. 

Direito Processual Civil - 1ª edição (CONCLUÍDO) 4,6 11 

Direito Processual Civil - 2ª edição (CONCLUÍDO) 3,6 5 

Direito Processual Civil - 3ª edição (CONCLUÍDO) 4,3 18 

Direito Tributário - 1ª edição (CONCLUÍDO) 4,5 5 

Direito Tributário - 2ª edição (EM ANDAMENTO) 4,4 7 

Direito do Trabalho e Processo do Trabalho - 1ª edição (CONCLUÍDO) 4 11 

Direito Econômico e Desenvolvimento (EM ANDAMENTO) 3,3 10 

LLM Direito Civil - 1ª edição (EM ANDAMENTO) 4,8 9 

LLM em Direitos Humanos (EM ANDAMENTO) 3,8 9 

   

 

Dados quantitativos e qualitativos da avaliação dos demais cursos de 

extensão  
 

Curso realizado na FDRP/USP Conceito N. resp. 

Estudo Sociojurídico sobre violência de gênero e a Lei Maria da Penha 
(CONCLUÍDO) 

4,65 11 

Fashion Law (Direito e Moda) (CONCLUÍDO) 4,45 7 
Finanças Públicas (CONCLUÍDO) 4,5 11 

   

 

 

  


