
VIII ENCONTRO PROGRAMA DE BOLSA AUXÍLIO 
QUESTIONÁRIO BOLSISTAS 

O	  programa	  de	  bolsa-‐auxílio	  atende	  às	  suas	  expecta7vas?	  
100%	  Sim.	  Resp.:	  Me	  ajuda	  a	  cursar	  uma	  faculdade,	  tenho	  acesso	  a	  diversidade,	  me	  incen=va,	  me	  permite	  
conseguir,	  me	  ajuda	  financeiramente	  e	  me	  mantém	  informada,	  	  
Qual	  7po	  de	  ajuda	  o	  programa	  oferece?	  
Custo,	  pesquisa,	  formação	  con=nuada,	  formação	  cultural,	  SMS,	  valorização	  do	  profissional,	  e	  incen=vo	  aos	  
estudos.	  
Como	  você	  avalia	  o	  relacionamento	  que	  o	  Ins7tuto	  Girassol	  mantém	  com	  você,	  bolsista?	  
Excelente,	  muito	  bom,	  ó=mo,	  de	  incen=vo,	  de	  valorização,	  de	  união,	  amizade,	  alegria,	  de	  clareza	  nas	  
informações.	  
O	  programa	  altera	  seu	  desempenho	  profissional?	  
88%	  Sim.	  Resp.:	  	  Abrindo	  caminhos	  para	  novos	  conhecimentos,	  e	  na	  minha	  formação	  profissional	  e	  pessoal,	  
passei	  a	  par=cipar	  mais	  das	  discussões,	  as	  noMcias	  enviadas	  beneficiam	  minha	  prá=ca,	  aprendo	  com	  ar=gos	  
relacionados	  a	  Educação	  Infan=l.	  
12%	  Não	  	  
Você	  está	  sa7sfeita	  com	  o	  curso	  que	  escolheu?	  
Sim	  100%.	  Muito	  apesar	  de	  achar	  que	  não	  usaremos	  quase	  nada	  na	  prá=ca.	  
Não	  0%	  
Tem	  alguma	  dificuldade	  no	  curso,	  precisa	  de	  algum	  7po	  de	  ajuda?	  
66%	  Sim.	  Resp.:	  enviarei	  por	  email,	  	  escrever	  meu	  ar=go,	  informá=ca	  e	  pagar	  o	  curso.	  
34%	  Não	  	  
Você	  gostaria	  de	  fazer	  alguma	  pergunta	  que	  não	  fez?	  
100%	  Não	  



Por	  que	  fazer	  o	  curso?	   	  	   	  	  
Para	  me	  alfabe=zar,	  realização	  
profissional,	  por	  me	  iden=ficar	  com	  
a	  área	  	  

	  	   	  	  

CURSO	   	  	   	  	  

O	  curso	  atende	  suas	  expecta7vas?	   Sim	  II	   Mais	  ou	  menos	  I	  

Instalações	  adequadas?	   Sim	  III	   	  	  
Professores	  dedicados,	  assíduos,	  
pontuais	  e	  têm	  conhecimento	  da	  
matéria?	  

Sim	  II	   A	  maioria	  sim	  I	  	  

ESTUDOS	   	  	   	  	  
Como	  tem	  sido	  seu	  desempenho	  
nos	  estudos?	   Bom	  II	   I	  com	  poucas	  dificuldades	  

Quais	  disciplinas	  te	  ajudam	  na	  
creche?	  

Sem	  resposta	  /	  Psicologia,	  jogos	  e	  
brincadeiras,	  linguagem	  corporal	  e	  
didá=ca	  II,	  Libras	  

	  	  

Quais	  dificuldades	  enfrente	  para	  
estudar?	  

Cansaço	  Ysica	  e	  nenhuma	  ajuda	  com	  meus	  
filhos,	  falta	  de	  acesso	  a	  internet	   	  	  

Tempo	  para	  estudar?	   Não	  II	   Sim	  I	  
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ESCOLA     
A escola oferece algum tipo de 
reforço? Não II Sim I - (mas não especifica qual) 

Que mudanças houveram no seu 
trabalho depois que começou a 
estudar? 

Nenhuma / Minha vida se transformou para 
melhor, eu trabalho no que gosto, minha mente 
se abriu 

  

Você notou mudancás no seu 
relacionamento com colegas de 
trabalho? Cite exemplos 

Sim II, tenho mais incentivo para continuar 
meus estudos, tento transmitir o que aprendo  Não I 

PESSOAL     
Notou mudanças no seu 
relacionamento com os colegas de 
trabalho? 

Sim II, tenho muita ajuda Não I 

Notou mudancás no seu 
relacionamento com as famílias? 

Não, ninguém se importa comigo na minha 
família 

Sim II, sou mais paciente, minha 
visão se transformou 

Tem espaço na sua casa para 
estudar? Não II Sim I 

Tem internet em casa? Não I Sim II, mas sem internet 

O que espera do programa de bolsa-
auxílio do IG? 

Incentivo para faltar menos na escola, 
conhecimento para mim e para os que me 
rodeiam, ajuda financeira e enriquecimento 
cultural 
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No encontro de hoje, o que mais a interessou? 

Interação, troca de conhecimento, história da vida de cada uma das participantes, novos projetos que se iniciam no 2o 
sem., pesquisa sobre as faculdades, a forma positiva para o incentivo a capacitação profissional, tratamento igual para 
todas, depoimentos das colegas, saber que todas passam por momentos difíceis e que podemos superá-los, história do 
Instituto Girassol e sua preocupação com a educação, avaliação do semestre anterior, conhecer as novas bolsistas e o 
ambiente descontraído. 

Houve alguma pergunta que gostaria de ter feito e não fez? 
Não 94% 

Sim 6% - podemos no próximo encontro trazer nossos filhos? 

Retorno quanto transporte, alimentação, instalações e horário 

Positivo 69% - tudo ótimo    Negativo 31% - transporte um pouco difícil, atrasou 

Comentários:  
Parabéns a todos do Instituto por esse trabalho que vem ajudar muitas pessoas 

Obrigada pela recepção calorosa 

Parabéns e continuem enviando as informações que eu amo receber 

Agradeço por me ajudarem a finalizar o curso 

Investir nos profissionais sempre será o melhor caminho para se atingir uma educação infantil de qualidade para as cças 

O encontro valoriza e incentiva a nossa classe 
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