Estudar Medicina na FMUL – Dia do Candidato 2013

AVALIAÇÃO DO EVENTO

Data: 03.04.2014
N.º de inquiridos: 107
1. O Dia do Candidato correspondeu às expectativas? (%)

6,5

Não
Sim

93,5

2. Nível de satisfação com o conteúdo programático (%)

A FMUL e o MIM

1,9

31,8

Investigação no MIM

Vivências Erasmus

45,3
0,9

A FMUL em África
Visitas locais ensinoaprendizagem

54,7

29,9

69,2

14,6

85,4

8,4

Visitas locais
investigação
AEFML

66,4

43,9

10,5
1,9

0%

47,7

37,1

52,4

28,6
20%
Insatisfeito

21,9

47,6
40%
Pouco satisfeito
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60%
Satisfeito

80%
Muito satisfeito

100%

3. Nível de satisfação com a organização e logística (%)
Divulgação
Secretariado

1,9

28,6

47,6

1,0
1,9

Acolhimento 0,9

67,6

29,5

24,3

74,8

Programa 2,8
Conforto dos espaços

11,2

Duração das sessões

11,2

44,3

52,8
53,3

35,5

63,6

Meios audiovisuais 1,9
Almoço (luch box)

21,9

25,2

43,9

12,1

54,2
42,1

45,8

0%

20%
Insatisfeito

40%

60%

Pouco satisfeito

80%

Satisfeito

100%

Muito satisfeito

4. Nível de importância atribuído (%)
Informação sobre 0,9
11,3
condições de ingresso

Conhecer instalações FMUL

31,1

56,6

28,0

Conhecer outros 1,9
candidatos

33,6

Interagir com docentes,
2,8
investigadores e alunos
Conhecer vivência
3,8
académica
0,9
Obter informação para
2,8
fundamenmtar escolha
0%
Nada importante

72,0

49,5

15,0

34,6

62,6

27,4

68,9

76,4

19,8
20%

40%

Pouco importante

60%

Importante
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80%
Muito importante

100%

5. Classificação das razões que poderão levar a escolher a FMUL (%)
Plano de estudos que
oferece

32,1

Instituição de prestígio 1,9

36,2

Condições de acesso ao 0,9
3,8
emprego
Situar próximo da
residência

Média de entrada

Oferecer atividades de
investigação

67,9

61,9

33,0

14,3

27,6

6,7

Nada importante

37,1

38,1

1,0
7,6
0%

62,3

43,8

11,4

55,2

36,2
20%

21,0

40%

Pouco importante

60%
Importante

80%

100%

Muito importante

6. Pontos fortes e pontos fracos do evento
Assinala-se o n.º total de pontos fortes e fracos e discriminam-se apenas as menções assinaladas 5 ou
mais vezes (consideradas as mais representativas).
O mesmo aluno pode indicar mais do que uma menção.

Pontos fortes
N=255
Acolhimento
Informativo
Visitas aos espaços
Organização
Conhecer a FMUL
Interacção
Qualidade dos testemunhos
Disponibilidade
Simpatia
Conhecimento geral
Instalações
Contacto com os alunos
Esclarecimento de dúvidas
Cativante
Convívio
Motivador
Divulgação
Entusiasmo
Interessante
Investigação
Qualidade do programa
Variedade

18
15
15
14
13
13
12
11
11
9
8
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5

Pontos fracos
N=105
Duração das sessões
Poucas visitas
Divulgação do evento
Almoço
Conforto das salas
Falta de actividades interactivas
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20
18
10
7
6
6

7. Comentários/sugestões
Transcrição integral dos comentários dos inquiridos:

- Achei o dia muito interessante importante para conhecer o ambiente;
- Achei uma iniciativa boa;
- Acho que deveriam publicitar a qualidade da FMUL;
- Acho que dever continuar com as actividades interessantes e o ambiente acolhedor;
- Adorei e espero vir a ser aluna desta faculdade;
- Adorei o dia ajudou-me a pensar no que eu quero e a incentivar--me a não desistir do que quero;
- Adorei realmente este dia. Espero que continuem com esta iniciativa, vemo-nos em Outubro;
- Adorei, foi um dia bem passado;
- Continuem a organizar este evento;
- Continuem a fazer o dia do candidato e coloquem mais informações nas escolas;
- Devíamos ter observado melhor a dinâmica da faculdade;
- É uma iniciativa muito boa e que me despertou ainda mais vontade de estudar foi uma óptima; iniciativa que
proporciona o contacto entre alunos;
- Espaço para estudo, mais bibliotecas;
- Espero que se continue com este tipo de eventos;
- Fornecer informações sobre o que e mau na Faculdade;
- Foi muito cativante boa apresentação do curso;
- Foi muito bom por parte da Faculdade excelentes pessoas, muito simpáticas e prestáveis;
- Foi um dia esclarecedor motivado e desafiante;
- Gostei muito do dia e fiquei com muita vontade de me candidatar para o ano;
- Gostei bastante e quero agradecer pela oportunidade;
- Gostaria de ter visitado outras áreas do IMM;
- Gostei e achei bastante interessante e esclarecedor de modo a tirar as minhas dúvidas;
- Gostei muito, podiam oferecer mais lembranças;
- Gostei do dia do candidato estou ansioso por Setembro;
- Investir mais na divulgação do evento;
- Maior ênfase nas visitas aos laboratórios e às salas;
- Mais actividades conhecer a Faculdade e menos tempo de palestras;
- Muito esclarecedor excelente evento;
- O evento deveria mais divulgado;
- O evento foi muito bom;
- Obrigado;
- Poderíamos assistir a uma pequena parte de cirurgia;
- Podiam ter sido mostradas mais actividades laboratoriais;
- Promover melhor o evento foi muito bom para dissipar certas dúvidas;
- Se possível realizar mais sessões cada uma com menor sessões cada.
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8. Avaliação “Antes e Depois” do evento,
Nos quadros seguintes podemos verificar a avaliação dos parâmetros “Nível de importância atribuído” e
“Razões que poderão levar a escolher esta Faculdade”, antes e depois do evento.
Valores segunda a MODA, que representa o valor mais frequente
Antes do Evento
|MODA|

Nível de importância atribuído

Depois do Evento
|MODA|

Muito importante

Obter informação sobre as condições de ingresso

Muito importante

Importante

Conhecer as instalações da FMUL

Muito importante

Importante

Conhecer outros candidatos

Pouco importante

Muito importante

Interagir com docentes, investigadores e alunos da
FMUL

Muito importante

Muito importante

Conhecer a vivência académica

Muito importante

Muito importante

Obter informação para fundamentar a(s)
opção(ões) de escolha

Muito Importante

Antes do Evento
|MODA|

Razões que poderão levar a escolher esta
Faculdade

Depois do Evento
|MODA|

Importante

Pelo plano de estudos que oferece

Muito importante

Muito importante

Por ser uma instituição de prestígio

Muito importante

Importante

Pelas condições de acesso ao emprego

Muito importante

Pouco importante

Por se situar próxima da residência

Importante

Importante

Pela média de entrada

Importante

Importante

Por oferecer actividades de investigação

Muito importante
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