
 
 
 

 

QUESTIONÁRIO DA CPA - EGRESSOS 

O presente questionário consiste em uma ação da Comissão Própria de 
Avaliação da Faculdade CENBRAP, e tem como objetivo conhecer a situação 
profissional dos alunos egressos, e como esses veem a contribuição do 
ensino obtido na Faculdade. 

Você concorda em participar da pesquisa piloto e está ciente dos termos de 
consentimento livre e esclarecido? 
 Sim 

 Não 

 

Sexo: 

Feminino 
 Masculino 
Cisgênero 
Transgênero 
Transexual 
Outros:  
 

Curso concluído na Faculdade CENBRAP 

Pós-Graduação 
Gestão De Recursos Humanos 
Gestão Hospitalar 
 

Qual é a sua idade 
18 a 25 
26 a 35 
36 a 45 
46 a 55 
Acima de 56 anos 

Qual é a sua cor ou etnia?  
Preta 
Parda 
Indígena 
Branca 
Amarela 
 
Qual a sua nacionalidade? 
Brasileiro(a) 



 
 
 

 

Estrangeiro(a) 
Se estrangeiro(a), informe o país de origem  
 
Quantas pessoas dependem economicamente de você? 
• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 ou mais 
 
 
Em qual turno/modalidade o seu curso foi realizado? 

• Matutino 
• Noturno 
• EaD 
 
Após a conclusão do seu curso na Faculdade CENBRAP, você 
continuou seus estudos? 
 
• Iniciei um curso técnico. 
• Iniciei outro curso de graduação na Faculdade CENBRAP. 
• Iniciei outro curso de graduação em outra instituição. 
• Iniciei uma pós-graduação Lato Sensu na Faculdade CENBRAP 
(Especialização). 
• Iniciei uma pós-graduação Lato Sensu em outra instituição (Especialização). 
• Iniciei uma pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado). 
• Iniciei um curso preparatório para o Exame da OAB. 
• Iniciei um curso preparatório para concursos. 
• Não continuei meus estudos. 
 
Durante a realização do seu curso na Faculdade CENBRAP, qual 
situação melhor descreve a situação laboral? 
 
• Não Trabalhei  
• Trabalhei na área de formação na condição de estágio não-obrigatório 
• Trabalhei na condição de estágio não-obrigatório 
• Trabalhei na área de formação com vínvulo CLT 
• Trabalhei na área de formação durante parte do curso com vínvulo CLT 
• Trabalhei em outra área, sem relação com a área de formação 
• Trabalhei com vínculo CLT e fiz estágio 
• Trabalhei informalmente sem CLT 
 
 
Você realizou o curso com a intenção de trabalhar na área? 



 
 
 

 

 
• Sim 
• Não, já possuía emprego em outra área 
• Não, minha intenção é obter uma formação para estar habilitado para a 
realização de concursos públicos 
• Não, já estou aposentado 
• Outros:  
 
Avalie o quanto a sua formação na Faculdade CENBRAP contribuiu para 
o seu desenvolvimento em relação aos aspectos listados. 
Domínio de produção de texto 
Domínio de conhecimento técnico na área de formação 
Postura ética, responsável e comprometida 
Capacidade de análise crítica 
Capacidade criativa 
Habilidade de trabalhar em equipe 
Desenvolvimento do seu senso de solidariedade e compromisso social 
Desenvolvimento do seu engajamento político 
Subsídio relevante para o seu exercício profissional. 
Crescimento pessoal e desenvolvimento cultural.  
 
Avalie o seu curso na Faculdade CENBRAP em relação aos aspectos 
listados. 
 
A adaptação das condições para realização das atividades do curso, caso 
tenha alguma necessidade especial. 

A adaptação das condições para realização das atividades do curso, caso 
tenha alguma necessidade especial. 
 
 
Avalie o quanto as situações abaixo te motivariam a retornar a 
Faculdade CENBRAP 
 

O nível de conhecimento do corpo docente do seu curso na Faculdade 
CENBRAP. 
A adequação dos recursos didático-pedagógicos disponíveis para o 
desenvolvimento das atividades/aulas do curso. 
A adequação do espaço físico e laboratórios disponíveis para o 
desenvolvimento das atividades/aulas do curso. 
Bibliografia específica do curso atualizada e disponível na biblioteca. 
A integração das atividades práticas e teóricas durante o curso. 
A contribuição do estágio obrigatório do curso para sistematizar os 
conhecimentos adquiridos e exercer as habilidades desenvolvidas. 
A integração das atividades de pesquisa e extensão com as aulas ou 
atividades pedagógicas do curso. 



 
 
 

 

Cursar uma nova graduação. 

Cursar uma pós-graduação. 

Fazer um curso de 
atualização/extensão. 

 
 
Você está trabalhando na área de formação do curso realizado na 
FACULDADE CENBRAP? 
 
• Sim  
• Não 
 
 
Escolha a melhor alternativa para indicar uma possível influência do seu 
estágio na sua contratação. 
• A empresa onde fiz o estágio me contratou e continuo trabalhando nela. 
• A empresa onde fiz o estágio me contratou, mas já estou em outra empresa. 
• A empresa onde fiz o estágio me contratou, porém, após minha saída, ainda 
estou procurando emprego. 
• Outra empresa me contratou e acredito que o estágio foi decisivo para 
minha contratação. 
• Outra empresa me contratou e acredito que o estágio não influenciou minha 
contratação. 
• Já trabalhava na área de conhecimento do meu curso e o estágio NÃO 
influenciou a alteração da minha situação funcional. 
• Já trabalhava na área de conhecimento do meu curso e o estágio 
influenciou a alteração da minha situação funcional. 
• Meu curso não previa estágio obrigatório, portanto não o fiz. 
• Trabalho fora da área de conhecimento do meu curso. 
• Ainda não estou trabalhando. 
• Outros:  
 
Com qual frequência você utiliza os meios citados para se manter 
atualizado área de formação? 
 

Livros ou revistas especializadas 

Cursos à distância 

Eventos/Congressos/Feiras/Exposições 

Cursos de curta duração 

Artigos científicos obtidos na internet 

Sites especializados 



 
 
 

 

Outras formas 

 
Escolha a renda bruta mensal resultante da atividade relacionada à sua 
formação ou seu trabalho formal. 
 
• Até 1 salário mínimo 
• Mais de 1 e até 2 salários mínimos 
• Entre 3 e 5 salários mínimos 
• Entre 6 e 10  
• Mais que 10 
• Não tenho nenhuma fonte de renda atualmente 
 
Qual tipo de Instituição/empresa onde você trabalha? 
 
• Empresa pública 
• Empresa privada 
• ISCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
• Organizações Sociais (Pessoas Jurídicas de direito privado, sem fins 
lucrativos) 
• ONG - Organização Não Governamental sem fins lucrativos 
• Autônomo 
• Microempreendedor Individual 
• Proprietário de Empresa de Pequena, Médio ou Grande Porte 
 
Faça suas críticas e sugestões para a Faculdade CENBRAP no campo 
abaixo. 
 
 
 


