Estudar Medicina na FMUL – Dia do
Candidato 2015

[Relatório de Satisfação]
Relatório de Satisfação – análise de resultados do
Inquérito por Questionário para avaliação do evento,
dirigido aos alunos potenciais candidatos.
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Nota Introdutória
O presente relatório é o resultado do inquérito de avaliação da satisfação dirigido aos candidatos que
visitaram a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) no dia aberto, a 8 de Abril,
intitulado Estudar Medicina na FMUL – Dia do Candidato 2015. A avaliação incidiu sobre aspectos
relativos ao conjunto das actividades programadas, à organização e às razões para a escolha da FMUL.

Sumário: principais considerações


98% dos alunos candidatos (118) participaram no inquérito;



Globalmente, todas as actividades do programa do Evento obtiveram uma apreciação entre os
níveis satisfeito e muito satisfeito (valores médios);



Ao nível da Organização e Logística do evento, a divulgação foi o item com uma pontuação de
satisfeito, contrariando assim o conjunto dos itens com uma apreciação marcadamente de muito
satisfeito;



A principal razão que leva o aluno a participar no evento encontra-se associada à aquisição de
informação para fundamentar a opção da sua escolha aquando do momento da candidatura ao
ensino superior;



A média de entrada e a localização geográfica (proximidade para com a residência) são as razões,
para a escolha da FMUL, que os alunos menos têm em conta aquando da escolha da Institutição de
ensino.



Os Pontos Fortes registados revelam grande valorização principalmente pelo ambiente acolhedor
que encontraram, pela boa organização e a oportunidade de contacto com os alunos.



Os Pontos Fracos incidem sobretudo sobre a divulgação e a duração de algumas sessões/palestras.



Os Comentários e Sugestões apresentados corroboram as apreciações recolhidas durante o evento e
revelam contributos para a melhoria contínua deste evento.

Seguidamente apresentam-se cada uma das 6 questões formuladas.
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A grande maioria dos alunos (98,3%) considera que o evento correspondeu às suas expectativas.

G.1 – Nivel da Satifação ao programa do evento Estudar Medicina na FMUL – Dia do
Candidato 2015 (valores dos parâmetros segundo a medida de tendência central Mediana)
A Associação de Estudantes da FMUL

4,00

Experiência do 6º ano

4,00
3,00

Os SASUL

4,00

Vivência na Clínica, Docência e Investigação

3,00

Visitas às unidades de investigação (laboratórios)
Visita à unidade de ensino baseado em simulação clínica (modelos)

4,00

Visita à unidade Teatro Anatómico

4,00

Programa ERASMUS: perspectiva do aluno

4,00

Investigação no MIM: perspectiva do aluno

4,00

A FMUL e o MIM

4,00

1,00

2,00

(Insatisfeito

3,00

Pouco Satisfeito

4,00

Satisfeito

Muito Satisfeito)

G.2 – Nivel da Satifação com a Organização e Logística do evento (valores dos parâmetros
segundo a medida de tendência central Mediana)
Almoço (lunch box)

4,00

Meios audiovisuais

4,00

Duração das Sessões

4,00
3,50

Conforto dos espaços
Programa

4,00

Acolhimento

4,00

Secretariado

3,00

Divulgação

3,00
1,00

(Insatisfeito

2,00

Pouco Satisfeito
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3,00

Satisfeito

4,00

Muito Satisfeito)
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G.3 – Nivel de Importância atribuído sobre as Razões para a participação no evento (valores
dos parâmetros segundo a medida de tendência central Mediana)

Obter informa çã o pa ra funda menta r a(s ) opçã o (ões ) da minha
es colha

4,00

Conhecer a vivência aca démica

4,00

Interagi r com docentes, i nves tiga dores e a l unos da FMUL

4,00
3,00

Conhecer outros ca ndi da tos
Conhecer a s i ns tal a ções da FMUL

4,00

Obter i nforma çã o s obre a s condi ções de ingres s o

4,00

1,00

(Nada importante

2,00

3,00

Pouco importante

4,00

Importante Muito Importante)

G.4 – Nivel de Importância atribuído sobre as Razões para a escolha da FMUL (valores dos
parâmetros segundo a medida de tendência central Mediana)

Por oferecer actividades de
investigação

3,00

Pela Média de entrada

3,00

Por se situar próximo da tua
residência

3,00

Pelas condições de acesso ao
emprego

4,00

Por ser uma institutição de
prestígio

4,00

Pelo Plano de estudos que
oferece

4,00

1,00

(Nada importante

2,00

Pouco importante
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3,00

Importante

4,00

Muito Importante)
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As questões de resposta livre (pontos fortes, pontos fracos, comentários e sugestões) são reproduzidos
alguns dos excertos originais das respostas dos inquiridos que pretendem assim retratar a generalidade
das observações recolhidas.

Pontos Fortes
115 dos 116 inquiridos apontaram pelo menos 1 observação.
[28] Ambiente Acolhedor/hospitalidade/Disponibilidade dos alunos/Espírito de entre-ajuda
[15] Apresentações/Boa informação/Esclarecedor
[13] Boa organização
[13] Convivência/contacto com alunos
[12] Conhecer a Faculdade/Instalações
[9] Diversidade de actividades/Programa/Dinâmico
[9] Experiências dos alunos
[6] Divulgação da Investigação/experiências

Pontos Fracos
Do total de 116 inquiridos, 73 apontou observações dos quais se destacam:
[15] Divulgação da iniciativa
[10] Duração das Sessões
[8] Conforto/comodidade
[8] Inexistência de visitas ao Hospital
[7] Visitas aos Laboratórios
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Comentários e Sugestões
Nesta questão, verifica-se que 61,2% dos alunos apontou comentários ou sugestões.

Comentários

“ A visita foi completa. Deu para ter uma noção geral
do funcionamento desta Faculdade.” (1)

“ Continuem com esta iniciativa.” (1)

“ Esta foi uma experiência muito enriquecedora e
útil, bem como uma excelente fonte de motivação.”
(1)

“ Foi convincente.” (1)

“ Muito importante para fundamentar a escolha da
Universidade.” (1)

“ Serviu para incentivar a manter a FMUL como a 1ª
opção e esclarecer dúvidas.” (1)

“ Um evento crucial para os estudantes do
secundário que aqui encontram respostas.” (1)

Sugestões

“ Acho que deveríamos ter visitado mais centros de
investigação e com uma vertente mais prática.” (1)

“ Apresentar situações reais na vida de um dos
médicos.” (1)

“ Deveria existir uma maior divulgação do evento.”
(1)

“ Maior interacção com docentes e locais de trabalho
dos profissionais.” (1)

“ Para o próximo Dia do Candidato seria ideal a visita
ao Hospital e vivência no mesmo.” (1)

“ Visita ao dia-a-dia do estudante (salas de aula,
biblioteca).” (1)

“ Maior interacção com as instalações.” (3)
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