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O presente documento resulta da análise das respostas recolhidas através do questionário de
satisfação, dirigido às entidades cooperantes de formação em contexto de trabalho (FCT), realizado no
âmbito da Garantia da Qualidade na Educação e Formação Profissional e em conformidade com o
quadro EQAVET. Tem como objetivo principal, aferir o grau de satisfação relativamente à prestação
dos alunos do curso profissional de instrumentista de jazz, contribuindo assim, para um melhor
conhecimento e reflexão acerca dos processos educativos.
Responderam ao questionário cinco entidades de formação em contexto de trabalho:
•
•
•
•
•

Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra;
Associação Cultural Quebra Costas;
Café Santa Cruz;
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra E.P.E. (CHUC);
Restaurante Jardim da Manga.
Questionário

Tendo em consideração as competências consideradas, responda de acordo com o seu grau de
satisfação:
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Análise dos Resultados Obtidos
Os resultados obtidos através do questionário implementado às entidades de formação em contexto
de trabalho (FCT) mostrou-se bastante positiva. Podemos verificar que a nível do planeamento,
organização, responsabilidade, autonomia e trabalho em equipa, 100% dos inquiridos se mostraram
bastante satisfeitos com os formandos, avaliando como excelente as suas prestações.
Relativamente ao cumprimento de horários e comportamento, verifica-se também uma apreciação
muito satisfatória, 80% considera excelente, e 20% mostra-se muito satisfeito, o que denota que os
formandos são responsáveis e cumpridores.
Em termos de competências técnicas e dos objetos artísticos apresentados, os inquiridos acusam
sentir-se muito satisfeitos, sendo que, 40%, considera excelente as performances apresentadas pelos
formandos, demonstrando a qualidade musical dos mesmos.
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A nível da comunicação e relações interpessoais, os resultados também são bastante satisfatórios: 60%
consideram excelente, e 40% muito satisfatório.
Com base na análise apresentada podemos concluir que a avaliação é muitíssimo satisfatória,
demonstrando que o trabalho desenvolvido pelo curso profissional de instrumentista de jazz é
bastante positivo, conferindo aos formandos as competências fundamentais para o exercício das suas
funções enquanto futuros profissionais, bem como na aquisição de valores essenciais para o seu
desenvolvimento pessoal.
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