
 

 
SECRETARIA ACADÊMICA – COMUNICADO 176/2018 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 2018 – ALUNOS(AS) E FAMILIARES 

SELECIONADOS PARA ENTREVISTA  
 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares, 

 

Informamos aos alunos(as) e familiares selecionados para realização da Pesquisa de Satisfação 

2018 que amanhã atenderemos no horário da noite, conforme segue: 

 

Datas e Horários: 

16/10 (3ª f) – das 17h30 às 19h30 (Sala 211) 

19/10 (6ª f) – das 09h às 11h e das 14h às 16h (Sala 203) 

20/10 (Sábado) – das 10h às 12h (Sala 211) 

 

A escolha dos(as) alunos(as) e familiares que serão entrevistados(as) foi realizada por meio de 

sorteio aleatório de acordo com o curso em que o(a) aluno(a) está matriculado(a) na EMESP.  

 

Para realização das entrevistas com os familiares, os pesquisadores farão inicialmente as 

entrevistas nas dependências da EMESP, mas também poderão entrar em contato por meio dos 

telefones informados na matrícula e a pesquisa, então, será feita à distância com o(a) 

responsável legal pelo(a) aluno(a) no período mencionado. 

 

Esclarecemos que segundo o código de ética de pesquisa, os resultados do estudo são 

confidenciais e serão tratados como um todo e, em nenhum momento, os nomes dos(as) 
entrevistados(as) serão divulgados ou mencionados nos resultados. 

 

Local: EMESP Tom Jobim (Largo General Osório, 147). 

Salas: As recepcionistas e os inspetores indicarão as salas nos dias das entrevistas. 

PESQUISADORES 

Os pesquisadores contratados exclusivamente para realização da pesquisa de satisfação estarão 

identificados com crachás e utilizarão Tablets nas entrevistas. 

No caso de entrevistas realizadas por telefone, os pesquisadores poderão solicitar a 

confirmação de alguns dados pessoais do(a) aluno(a) para identificação do(a) responsável legal 

antes de iniciar a pesquisa. 

 

Agradecemos desde já a sua colaboração e ressaltamos que sua contribuição é de grande 

importância para o aprimoramento de nossos trabalhos. 

 
Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a Secretaria Acadêmica para que 

possamos ajudá-lo(a) da melhor maneira possível. 

 

Contatos da Secretaria: 

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889 

secretaria.aluno@emesp.org.br                                                                                                           
Data de envio: 15/10/2018 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica 

mailto:secretaria.aluno@emesp.org.br

