


Resultados do 
inquérito 

(final do evento) 

 

Participaram no inquérito 100 candidatos 



Comissão organizadora 

¬  Prof.ª Madalena Patrício (Coordenação) 

¬  Bruno Moura (URPC) 

¬ Carine Pires (URPC) 

¬  Dora Ramos (CP) 

¬  Ema Geraldes (IFA) 

¬  Lara Ponte (NGC) 

¬  Miguel Andrade (IIM) 

¬  Nuno Rodrigues (APA) 

¬ Pedro Marçal (UAP) 

¬ Sofia Pereira (AEFML) 

¬ Sónia Barroso (GAPIC) 



As expetativas iniciais 

(%) 



Conteúdos programáticos 

Resultados de acordo com a MODA 
(Valor mais frequente) 

Insatisfeito Muito 
satisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Satisfeito 



Organização e logística 

Resultados de acordo com a MODA 
(Valor mais frequente) 

Insatisfeito Muito 
satisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Satisfeito 



Importância atribuída 

Resultados de acordo com a MODA 
(Valor mais frequente) 

Insatisfeito Muito 
satisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Satisfeito 



Pontos fortes 

Foram realizados 169 comentários (cada candidato pode indicar 

vários comentários). Apresentamos os que mais de destacam: 

- Contato e esclarecimentos com alunos tutores   (37) 

- Informação fornecida      (10) 

- Visitas aos laboratórios e contato com investigadores  (10) 

- Acolhimento       (9) 

- Conhecer as instalações da Faculdade e Hospital  (9) 

- Ambiente/ Contacto hospitalar     (8) 

- Qualidade das instalações/ espaços    (8) 

- Esclarecimento de dúvidas     (7) 

- Organização       (7) 

- Convívio       (6) 

- Simpatia       (6) 

- Possibilidade de interação     (6) 



Pontos fracos 

Foram realizados 66 comentários (cada candidato pode indicar 

vários comentários). Apresentamos os que mais de destacam: 

- Almoço /Lunch box      (8) 

- Gestão do tempo      (7) 

- Poucas visitas ao hospital     (5) 

- Audiovisuais/ dificuldades técnicas    (4) 

- Falta de informação sobre condições de candidatura  (4) 



Razões para a escolha 
da instituição (após o evento) 

Resultados de acordo com a MODA 
(Valor mais frequente) 

Nada 
importante 

Muito 
importante 

Pouco 
importante 

Importante 



Resultados de acordo com a MODA 
(Valor mais frequente) 

Nada 
importante 

Muito 
importante 

Pouco 
importante 

Importante 

Razões para a escolha da 
instituição (antes do evento) 



Algumas observações 
sobre o impacto do evento 

Adorei, Parabéns pela organização, para o ano espero cá estar. 

 

Gostei bastante da atividade e fez-me considerar ainda mais esta opção. 

 

Gostei muito superou as expectativas. 

 

Mostrou-me o que quero fazer no futuro. 

 

O dia do candidato superou as minhas expectativas e reforçou a minha 

vontade de estudar na FMUL. 

 

Penso que esta iniciativa é muito enriquecedora e proveitosa para os 

candidatos. 



Ficamos à vossa espera! 


