
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Apêndice 2 
Questionário 
aos Egressos 



Sim

Não

Avaliação do Mestrado Pro�ssional em
Educação (MPE) do UNASP
Estimado(a) Egresso(a) do MPE do UNASP, 

É uma alegria entrar em contato com você novamente. Solicitamos sua gentileza de 
responder o questionário para que possamos acompanhar sua trajetória após a conclusão 
de seu curso e melhorar nossa interação com você. 

Esta pesquisa visa a obter subsídios para aprimorar as ações, pesquisas e demais 
atividades de formação do MPE. Sua participação consiste em responder às questões aqui 
formuladas. Nós lhe asseguramos, entretanto, que, em nenhum momento ou situação, você 
será identificado(a) quando da divulgação dos resultados da pesquisa, ou em qualquer 
outra circunstância. Assim, agradecemos que responda a todas as questões com 
franqueza.  

Garantimos-lhe sigilo e anonimato.  

Obrigada pela participação!

*Obrigatório

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: Declaro que fui devidamente
informado(a) e esclarecido(a) acerca da proposta de responder a este
questionário, bem como da total confidencialidade do estudo e concordo em
participar. Irei preencher todas as questões expressando as minhas opiniões de
forma franca e espontânea sobre cada enunciado. Autorizo que os resultados
sejam utilizados em contexto de investigação científica, para fins de publicação
científica, respeitando os termos éticos e deontológicos. *



Não

DIMENSÃO INSTITUCIONAL Quais as contribuições das bases filosóficas do MPE
do UNASP (Missão, Visão e Lema) para sua formação e atuação profissional? *

Sua resposta



DIMENSÃO ACADÊMICA E PEDAGÓGICA: Didática Profissional *

1. Discordo
Totalmente

2. Discordo
3. Sem
Opinião

4. Concordo
5. Concordo
Totalmente

1. O MPE
contribuiu para a
minha formação
como profissional
da educação com
vista aos
questionamentos
e desafios
educacionais da
atualidade.

2. O MPE
propiciou-me
experiências de
aprendizagem
inovadoras.

3. No MPE, tive a
oportunidade de
aprender a
trabalhar em
equipe.

4. O MPE
contribuiu para
ampliar minha
capacidade de
comunicação nas
formas oral e
escrita.

5. O MPE
contribuiu para o
desenvolvimento

1. O MPE
contribuiu para a
minha formação
como profissional
da educação com
vista aos
questionamentos
e desafios
educacionais da
atualidade.

2. O MPE
propiciou-me
experiências de
aprendizagem
inovadoras.

3. No MPE, tive a
oportunidade de
aprender a
trabalhar em
equipe.

4. O MPE
contribuiu para
ampliar minha
capacidade de
comunicação nas
formas oral e
escrita.

5. O MPE
contribuiu para o
desenvolvimento



da minha
capacidade de
aprender e me
atualizar
permanentemente.

6. O MPE me
propiciou acesso a

conhecimentos
atualizados na
minha área de
formação.

da minha
capacidade de
aprender e me
atualizar
permanentemente.

6. O MPE me
propiciou acesso a

conhecimentos
atualizados na
minha área de
formação.



DIMENSÃO ACADÊMICA E PEDAGÓGICA: Pesquisa Científica *

1. Discordo
Totalmente

2. Discordo
3. Sem
Opinião

4. Concordo
5. Concordo
Totalmente

1. O MPE
favoreceu a
articulação do
conhecimento
teórico com
atividades
práticas da vida
profissional.

2. As atividades
oferecidas no
MPE
contribuíram
para a
elaboração de
artigos
científicos,
dissertação,
material
didático.

3. Minha
pesquisa
desenvolvida
no MPE teve
impacto na
sociedade e
comunidade
educativa.

4. Aprender a
pesquisar
contribuiu para
a resolução de

1. O MPE
favoreceu a
articulação do
conhecimento
teórico com
atividades
práticas da vida
profissional.

2. As atividades
oferecidas no
MPE
contribuíram
para a
elaboração de
artigos
científicos,
dissertação,
material
didático.

3. Minha
pesquisa
desenvolvida
no MPE teve
impacto na
sociedade e
comunidade
educativa.

4. Aprender a
pesquisar
contribuiu para
a resolução de



1. Após a titulação do MPE, mudei de atividade profissional

2. Obtive promoção na própria instituição

3. Sou dono de empresa

4. Sou autônomo(a)

5. Desenvolvo atividade sem vínculo empregatício

6. Aposentei-me e interrompi minha atividade profissional

7. Aposentei-me, mas continuo em atividade profissional

8. Estou em licença

9. Estou fazendo doutorado (com ou sem bolsa)

10. Estou fazendo pós-doutorado (com ou sem bolsa)

Outro:

1. não se alterou (no máximo, atualizou-se pelos índices monetários)

2. diminuiu (fui demitido por ter sido titulado)

3. aumentou (aumentou na instituição por ter sido titulado)

4. aumentou por ter me permitido ascender a funções mais rentáveis

5. ainda não se alterou, mas tenho expectativas de que o título de mestre me torne
mais competitivo profissionalmente.

problemas no
âmbito
profissional.

problemas no
âmbito
profissional.

Em relação à sua ocupação atual, assinale uma ou mais de uma alternativa, se for
o caso: *

Após a titulação no MPE, a sua remuneração: * *



Outro:

Sim

Não

1. Não realizei nem participei de pesquisas

2. Desenvolvi ou estou desenvolvendo pesquisa como pesquisador principal

3. Participei ou estou participando de pesquisa em grupo

4. Participei ou estou participando de pesquisa como auxiliar

Outro:

Qual sua ocupação atual? *

Sua resposta

Sua ocupação atual é vinculada à educação? *

Após a sua titulação no MPE, você realizou pesquisas? *



1. Não publiquei nem participei de uma publicação

2. Fui autor/coautor de publicação em periódico científico

3. Fui autor/coautor de publicação em revista de divulgação/jornal

4. Fui autor/coautor de livro

5. Fui autor/coautor de capítulo de livro

6. Fui autor/coautor em anais de congresso (apenas artigos completos)

7. Fui organizador de obra (sozinho em acompanhado)

Outro:

1. Excesso de atividades (profissionais, pessoais etc.)

2. Falta de grupo de estudos/pesquisa.

3. Falta de fomento para a pesquisa.

4. Minha atuação ou função profissional não prevê a realização de pesquisa.

5. Não me sinto habilitado para a realização de pesquisa.

6. Não gosto da atividade de pesquisa (prefiro outras atividades relacionadas ao
estudo)

7. Não se aplica a mim, porque realizei e/ou participei de pesquisas.

Após sua titulação no MPE, você publicou artigos científicos (revistas científicas
ou livros)? *

Quais as razões de você NÃO ter realizado pesquisa ou participado de pesquisa
após a sua titulação?



Sim

Não

Masculino

Feminino

Mestre

Doutor

Você recomendaria o MPE do UNASP para outra pessoa? *

Sexo *

Qual sua formação inicial? *
Escreva o nome do curso de graduação. Você pode relatar mais de um curso.

Sua resposta

Qual foi o ano de conclusão do MPE no UNASP? *

Sua resposta

Seu título maior até hoje é: *



Doutor

Pós-Doutor

Outro:
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Nunca envie senhas pelo Formulários Google.
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Qual a linha de pesquisa ou título de sua última titulação? (obtido em qualquer
instituição) *

Sua resposta

Qual o maior impacto do MPE para sua atuação profissional atualmente? *

Sua resposta

Atualize seus dados de contato com o MPE (e-mail, WhatsApp, outros) *

Sua resposta

Enviar

 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSevp01h5hWKHAyHtlK6YLfDe_cQtDTO6opxbV8GFwL_iQ15TQ/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevp01h5hWKHAyHtlK6YLfDe_cQtDTO6opxbV8GFwL_iQ15TQ/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

