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INICIAÇÃO CIENTÍFICA

1. RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS
PARTICIPANTES DA II MOSTRA INTEGRADA DE PROJETOS DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA (2017)
A “Mostra Integrada de Projetos de Iniciação Científica” é o primeiro evento
aberto a toda comunidade acadêmica no tocante ao Programa Institucional de
Iniciação Científica (PIBIC) e, no ano de 2017, alcançou recorde de público,
atingindo mais de 2.000 alunos.
A finalidade da presente pesquisa foi identificar o grau de satisfação dos alunos
participantes no referido evento como forma de melhor atender nossa
comunidade. Foram no total 670 questionários válidos, o que representa a
amostra desta pesquisa.
De acordo com os gráficos 1 e 2, 58% dos alunos participantes são do gênero
feminino e 47% estão vinculados à Faculdade Kennedy.
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As respostas dos gráficos de 3 a 6 a seguir estão condicionadas a uma escala
na qual: 0 = péssimo; 1 = ruim; 2 = regular; 3 = bom; 4 = ótimo e 5 = excelente.
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Tal como pode-se verificar, os aspectos relacionados à divulgação, sinalização,
limpeza e organização do evento, bem como as apresentações dos alunos
participantes do PIBIC 2017 foram considerados relativamente satisfatórios. De
todo modo, o NPP tem trabalhado para que falhas ocorridas em eventos
anteriores não se repitam.

2. RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS
PARTICIPANTES DO PIBIC 2017
O intuito desta pesquisa foi identificar o grau de satisfação dos alunos
participantes do PIBIC 2017. Foram respondidos 23 questionários, e esta é,
portanto, a amostra desta pesquisa.

1. Gênero

2. Aluno(a) participante do Programa IC

3. Em sua opinião, qual evento do Programa IC 2017 foi mais

organizado?

4. O VI Encontro de IC, com a apresentação dos banners, atendeu às suas
expectativas de modo geral?

5. Em geral, como você avalia SUA participação no Programa IC 2017?

6. Em geral, como você avalia
ORIENTADOR(A) no Programa IC 2017?

a

participação

do(a)

seu(a)

Os gráficos acima demonstram que, de forma geral, a participação dos alunos
no PIBIC 2017 foi positiva. O NPP tem trabalhado para que falhas ocorridas
durante o ano de 2017 não sejam repetidas, bem como criando estratégias
para que as ações bem-sucedidas sejam ainda mais aperfeiçoadas.
3. RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS PROFESSORES
ORIENTADORES DO PIBIC 2017
O objetivo desta pesquisa foi identificar o grau de satisfação dos professores
participantes do PIBIC 2017. Foram no total 15 questionários respondidos, e
esta é, portanto, a amostra desta pesquisa.

1. Gênero

2. Atua em qual(is) faculdade(s)?

3. Em sua opinião, qual evento do PIBIC 2017 foi mais organizado?

4. O VI Encontro de IC, com a apresentação dos banners, atendeu às

suas expectativas de modo geral?

5. Você enfrentou dificuldades no processo de orientação do(s)

trabalho(s) de Iniciação Científica?

6. Em geral, como você avalia SUA participação no PIBIC 2017?

7. Em geral, como você avalia a participação do(a)(s) seu(a)(s)

ORIENTANDO(A)(S) no PIBIC 2017?

Da mesma forma, os gráficos acima demonstram que, de forma geral, a
participação dos orientadores do PIBIC 2017 foi positiva. O NPP tem
trabalhado para que falhas ocorridas durante o ano de 2017 não sejam
repetidas, bem como criando estratégias para que as ações bem-sucedidas
sejam ainda mais aperfeiçoadas.

