Código da
Variável

Descrição

A000

Código do Município

NQUEST
A001
A002

Número do respondente
Nome
Fone

A003

Sexo

A004

Idade

A005

Cor

A006

Estado Civil

A007
A008
A009
A010
A011_1
A011_2

Quantos filhos(as) possui?
Unidade da Universidade (Sigla):
Cidade da Universidade
Curso
Semestre de Entrada
Ano da Entrada

A012

Turno

Informação

Petrolina (2611101)
Serra Talhada (2613909)
Vitória de Santo Antão (2616407)
Caruaru (2604106)
Garanhus (2606002)
Laranjeiras (2803609)
Arapiraca (2700300)
Cuité (2505105)
Rio Tinto (2512903)
Bom Jesus (2201903)
Barreiras(2903201)
Cachoeira (2904902)
Sobral (2312908)
Angicos (2400802)

(1)Masculino
(2)Feminino
(1) Branca
(2) Preta
(3) Parda
(4) Amarela
(5) Índigena
(9) NS/NR
(1) Solteiro/a
(2) Casado/a
(3) Separado/a
(4) Divorciado/a
(5) Viúvo/a
(6) União estável
(9) NR

(1)Manhã
(2)Tarde
(3)Noite
(4)Integral
(1) Menos de 1(R$545,00) salário mínimo
(2) 1(R$545,00) à 2(R$1090,00) salários
mínimos

A013

Classe e Renda Familiar:

(3) Acima de 2(R$1090,00) à 5(R$2725,00)
salários mínimos
(4) Acima de 5(R$2725,00) à
10(R$5450,00)salários mínimos
(5) Acima de 10(R$5450,00) salários mínimos
(9) NS/NR
(1)Sem instrução
(2)Alfabetização
(3)Elementar incompleto
(4)Elementar completo
(5)Fundamental incompleto
(6)Fundamental completo
(7)Médio incompleto
(8)Médio Completo
(9)Superior incompleto
(10)Superior completo

A014

Escolaridade do Pai:

(11)Curso técnico de nível médio incompleto
(12)Curso técnico de nível médio completo
(13)Supletivo do ensino fundamental ou do 1°
grau
(14)Supletivo do ensino médio ou 2° grau
(15)Especialização
(16)Mestrado ou Doutorado
(17)Alfabetização de Jovens e Adultos - EJA
(99)NS/NR
(1)Sem instrução
(2)Alfabetização
(3)Elementar incompleto
(4)Elementar completo
(5)Fundamental incompleto
(6)Fundamental completo
(7)Médio incompleto
(8)Médio Completo
(9)Superior incompleto
(10)Superior completo

A015

Escolaridade da Mãe:

(11)Curso técnico de nível médio incompleto
(12)Curso técnico de nível médio completo
(13)Supletivo do ensino fundamental ou do 1°
grau
(14)Supletivo do ensino médio ou 2° grau
(15)Especialização
(16)Mestrado ou Doutorado
(17)Alfabetização de Jovens e Adultos - EJA

(99)NS/NR
A016
A017

Quantos parentes de 1° grau são graduados?
Quantos parentes de 1° grau estão cursando a
graduação?
1 Forças armadas, policiais e bombeiros
militares
2 Membros superiores do poder público,
dirigentes de organizações de interesse
3 Profissionais das ciências e das artes
4 Técnico de nível médio

A018_1

A018_2

Ocupação do Pai

Ramo do atividade do pai:

5 Trabalhadores de serviços administrativos
6 Trabalhadores dos serviços, vendedores do
comércio em lojas e mercados
7 Trabalhadores agropecuários, florestais, da
caça e pesca
8 Trabalhadores da produção de bens e serviços
industriais
9 Trabalhadores da produção de bens e serviços
industriais
10 Trabalhadores de manutenção e reparação
(1)Agropecuária
(2)Industria
(3)Construção Civil
(4)Comércio
(5)Educação
(6)Saúde
(7)Alimentação/Hospedagem
(8)Administração Pública
(9)Serviços Domésticos
(10)Artesanato
(11)Outros
(12)Não se aplica
(99)NS/NR
1 Agricultura / Pecuária / Pesca / Silvicultura /
Exploração Vegetal
2 Indústria minerais não metálicos
3 Indústria metalúrgica
4 Indústria de papel e gráfica
5 Indústria química
6 Indústria têxtil
7 Indústria de alimentos e bebidas
8 Outras indústrias de transformação
9 Construção civil
10 Serviços industriais de utilidade pública
11 Reparação de veículos automtores. de
objetos pessoais e domésticos

A019_1

Ocupação da Mãe

A019_2

Ramo de atividade da Mãe:

A020

Mora com os pais?

A021

Se não,mora com:

A022

Uso do imóvel

12 Comércio
13 Alojamento e alimentação
14 Transporte e armazenagem
15 Comunicações, telemarketing e serviços de
call center
16 Intermediação financeira, bancos, seguros e
serviços relacionados
17 Atividades imobiliárias
18 Serviços de apoio à produção
19 Serviços domésticos, diaristas e serviços
relacionados
20 Educação
23 Saúde e serviços sociais
24 Administração pública
25 Serviços de higiene e embelezamento
26 Outros serviços
98 NA
99 NR/NS
(1)Agropecuária
(2)Industria
(3)Construção Civil
(4)Comércio
(5)Educação
(6)Saúde
(7)Alimentação/Hospedagem
(8)Administração Pública
(9)Serviços Domésticos
(10)Artesanato
(11)Outros
(12)Não se aplica
(99)NS/NR
(1)Sim
(2)Não
(1)Algum Parente
(2)Cônjuge e/ou filhos
(3)República (Divide despesas com amigos)
(4)Sozinho/a
(5)Hospedagem
(1)Residencial Individual
(2)Residencial Coletivo
(3)Misto(Residencial e Comércio/serviços).

A023

A024

Número de cômodos:

Material Predominante:

(1)Alvenaria
(2)Maderira
(3)Improvisado
(4)Misto
(5)Taipa
(9)NS/NR

(1)Próprio quitado
(2)Próprio pagando
(3)Alugado
(4)Cedido
(5)Invadido
(9)NS/NR

A025

Regime de Ocupação:

A026

Se aluado,qual o valor do aluguel em reais?

VIDA ACADÊMICA

A027_2

Em qual município você cursou a maior parte
do ensino médio?
Em qual UF você cursou a maior parte do
ensino médio?

A028

Em que ano você concluiu o ensino médio?

A029

A maior parte do ensino médio foi na escola:

A027_1

A030

A031_1
A031_2

(1)Pública
(2)Privada
(3)Privada com bolsa integral/parcial.

Você já prestou exame de ingresso para outra
(1)Sim
unidade de ensino superior?
(2)Não
Se sim, responda: Nome da unidade (primeira
opção)
(1)Pública
Tipo da Unidade:
(2)Privada
(1)Não teve aprovação
(2)Distância do lugar onde morava

A031_3

Motivo da desistência:

A031_4

Se sim, responda: Nome da unidade (segunda
opção)

A031_5

Tipo da Unidade:

A031_6

Motivo da desistência:

A031_7

Se sim, responda: Nome da unidade (terceira
opção)

A031_8

Tipo da Unidade:

(3)Falta de qualidade do ensino e/ou estrutura
(4)Desistência ou insatisfação com o curso
(5)Custo Elevado
(9)NS/NR

(1)Pública
(2)Privada
(1)Não teve aprovação
(2)Distância do lugar onde morava
(3)Falta de qualidade do ensino e/ou estrutura
(4)Desistência ou insatisfação com o curso
(5)Custo Elevado
(9)NS/NR

(1)Pública
(2)Privada
(1)Não teve aprovação
(2)Distância do lugar onde morava

A031_9

Motivo da desistência:

A032

Antes desse curso você frequêntou outro
curso de graduação?

A033_1
A033_2

Se sim,responda: Qual curso? (3 Últimos)
Nome da unidade de ensino superior

A033_3

Chegou a concluí-lo?

A033_4
A033_5
A033_6

Se concluiu, em que ano?
Se sim,responda: Qual curso? (3 Últimos)
Nome da unidade de ensino superior

A033_7

Chegou a concluí-lo?

A033_8
A033_9
A033_10

Se concluiu, em que ano?
Se sim,responda: Qual curso? (3 Últimos)
Nome da unidade de ensino superior

A033_11

Chegou a concluí-lo?

A033_12

Se concluiu, em que ano?

A034

Você frequentou algum curso pré-acadêmico
(Pré-Vestibular)?

A035

Se sim,esse curso era:

A036
A037
A038

(3)Falta de qualidade do ensino e/ou estrutura
(4)Desistência ou insatisfação com o curso
(5)Custo Elevado
(9)NS/NR
(1)Sim
(2)Não

(1)Sim
(2)Não

(1)Sim
(2)Não

(1)Sim
(2)Não

(1)Sim
(2)Não
(1)Pricado pago
(2)Pricado gratuito
(3)Público
(4)Alguma unidade de ensino superior

Você recebe ajuda financeira ou logística para
realizar este curso superior? (Referente à
(1)Sim
principal ajuda)
(2)Não
Se sim,de quem recebe?
De que tipo é essa ajuda?

A039

Existem espaços de convivência/apoio para
vocês alunos aqui nesta instituição?

A040_1

Possui quadra esportiva?

A040_2

Utiliza a quadra espotiva?

A040_3

Avaliação da quadra espotiva:

A040_4

Caso não utilize, por que?

A040_5

Possui campo de futebol?

(1)Sim
(2)Não
(1)Sim
(2)Não
(1)Sim
(2)Não
(1)Muito bom
(2)Bom
(3)Razoável
(4)Ruim
(9)NS/NR
(1)Sim

A040_5

Possui campo de futebol?

A040_6

Utiliza o campo de futebol?

A040_7

Avaliação do campo de futebol?

A040_8

Caso não utilize, por que?

A040_9

Possui Piscina?

A040_10

Utiliza a piscina?

A040_11

Avaliação da piscina:

A040_12

Caso não utilize, por que?

A040_13

Possui academia?

A040_14

Utiliza a academia?

A040_15

Avaliação da academia?

A040_16

Caso não utilize, por que?

A040_17

Possui grupo de teatro?

A040_18

Utiliza o grupo de teatro?

A040_19

Avaliação do grupo de teatro:

A040_20

Caso não utilize, por que?

A040_21

Possui grupo de dança?

A040_22

Utiliza o grupo de dança?

A040_23

Avaliação do grupo de dança:

A040_24

Caso não utilize, por que?

A040_25

Possui curso de pintura?

(2)Não
(1)Sim
(2)Não
(1)Muito bom
(2)Bom
(3)Razoável
(4)Ruim
(9)NS/NR
(1)Sim
(2)Não
(1)Sim
(2)Não
(1)Muito boa
(2)Boa
(3)Razoável
(4)Ruim
(9)NS/NR
(1)Sim
(2)Não
(1)Sim
(2)Não
(1)Muito boa
(2)Boa
(3)Razoável
(4)Ruim
(9)NS/NR
(1)Sim
(2)Não
(1)Sim
(2)Não
(1)Muito bom
(2)Bom
(3)Razoável
(4)Ruim
(9)NS/NR
(1)Sim
(2)Não
(1)Sim
(2)Não
(1)Muito bom
(2)Bom
(3)Razoável
(4)Ruim
(9)NS/NR
(1)Sim

A040_25

Possui curso de pintura?

A040_26

Utiliza o curso de pintura?

A040_27

Avaliação do curso de pintura:

A040_28

Caso não utilize, por que?

A040_29

Possui curso de fotografia?

A040_30

Utiliza o curso de fotografia?

A040_31

Avaliação do curso de fotografia:

A040_32

Caso não utilize, por que?

A040_33

Possui curso de línguas?

A040_34

Utiliza o curso de línguas?

A040_35

Avaliação do curso de línguas:

A040_36

Caso não utilize, por que?

A040_37

Possui cantina/lanchonete?

A040_38

Utiliza cantina/lanchonete?

A040_39

Avaliação cantina/lanchonete:

A040_40

Caso não utilize, por que?

A040_41

Possui Praças?

A040_42

Utiliza as Praças?

A040_43

Avaliação das praças:

A040_44

Caso não utilize, por que?

A041

Você enfrenta dificuldades para continuar

(2)Não
(1)Sim
(2)Não
(1)Muito bom
(2)Bom
(3)Razoável
(4)Ruim
(9)NS/NR
(1)Sim
(2)Não
(1)Sim
(2)Não
(1)Muito bom
(2)Bom
(3)Razoável
(4)Ruim
(9)NS/NR
(1)Sim
(2)Não
(1)Sim
(2)Não
(1)Muito bom
(2)Bom
(3)Razoável
(4)Ruim
(9)NS/NR
(1)Sim
(2)Não
(1)Sim
(2)Não
(1)Muito boa
(2)Boa
(3)Razoável
(4)Ruim
(9)NS/NR
(1)Sim
(2)Não
(1)Sim
(2)Não
(1)Muito boa
(2)Boa
(3)Razoável
(4)Ruim
(9)NS/NR
(1)Sim

A041

Você enfrenta dificuldades para continuar
esse curso?

A042_1

Se sim,que tipo de dificuldade enfrenta?

A042_2

Se outra,especificar.

(2)Não
(9)NS/NR
(1)Financeira
(2)Educacional
(3)Distância da família e do círculo de amizade
(4)Falta de apoio da família
(5)Motivacional
(9)Outras(Especificar)
(1)Não possui conhecimento
(2)Básico
(3)Intermediário
(4)Avançado
(5)Fluente
(1)Não possui conhecimento
(2)Básico
(3)Intermediário
(4)Avançado
(5)Fluente

A043_1

Possui algum conhecimento de língua
estrangeira? Inglês

A043_2

Espanhol

A044

Esta ou já esteve inserido em alguma pesquisa
(1)Sim
vinculada a esta Universidade?
(2)Não

A045

É ou já foi monitor de algum professor(a)
nesta universidade?

A046

A047

Está ou já esteve inserido em alguma
atividade de extensão vinculada a esta
Universidade?
Você está inserido em alguma atividade que
foi organizada por convênio com a
universidade?

A048

De forma geral,como qualifica a adequação
dos conteúdos do seu curso às necessidades
do mercado de trabalho?

A049

Como qualifica os conteúdos tratados pelos
professores?

A050

Os professores oferecem horários de
atendimento ao aluno?

A051

Se sim, os professores costumam cumprir o
horário de atendimento?

(1)Sim
(2)Não
(1)Sim
(2)Não
(1)Sim
(2)Não

(1)Muito bem adequado
(2)Bem adequado
(3)Pouco adequado
(4)Nada adequado
(9)NS/NR
(1)Muito bom
(2)Bom
(3)Razoável
(4)Ruim
(9)NS/NR
(1)Sim
(2)Não
(1)Sim

horário de atendimento?
A052

A053

A054
A055

A056

(2)Não
(1)Sim
Os professores costumam faltar às aulas?
(2)Não
(1)Apenas 1 vez por mês
(2)De 2 à 5 vezes por mês
Se sim, com que frequência costumam faltar?
(3)Mais de 5 até 8 vezes por mês
(4)Acima de 8 vezes por mês
(1)Sim
A Universidade oferece biblioteca?
(2)Não
(1)Sim
Você costuma fazer uso da biblioteca?
(2)Não

Você costuma fazer uso dos espaços coletivos (1)Sim
da biblioteca?
(2)Não
(3)Não tem

A057

Você costuma fazer uso dos espaços
individuais da biblioteca?

A058

A biblioteca possui títulos suficientes na sua
área de estudo?

A059

A060

A061

A062

A063

A064

A065_1

(1)Sim
(2)Não
(3)Não tem
(1)Sim
(2)Não

(1)Muito boa
Como você avalia a variedade de títulos
(2)Boa
existentes na biblioteca?
(3)Razoável
(4)Ruim
(9)NS/NR
(1)Muito boa
(2)Boa
Como você avalia a quantidade dos principais
(3)Razoável
títulos?
(4)Ruim
(9)NS/NR
(1)Muito boa
(2)Boa
De modo geral, como você qualifica a
(3)Razoável
biblioteca?
(4)Ruim
(9)NS/NR
(1)Sim
A Universidade oferece laboratórios?
(2)Não
(1)Muito bom
(2)Bom
Se sim,como você os qualifica?
(3)Razoável
(4)Ruim
(9)NS/NR
(1)Sim
Você costuma fazer uso dos laboratórios?
(2)Não
(1)Carro próprio
(2)Moto própria
(3)Ônibus
Como você se locomove usualmente até a
(4)Carona
Universidade?

A065_1

Universidade?

A065_2

Como você se locomove usualmente até a
Universidade?

A066

Você chegou a esta Universidade através de
sistema de transferência?

A067
A068

Pretende realizar transferência para outra
Universidade?
Se sim, para que Universidade deseja ser
transferido?

A069

Por que deseja ser transferido?

A070

Pretende realizar transferência de curso?

A071

Se sim,para que curso deseja ser transferido?

A072

A073

A074

A075

A076

(5)Transporte alternativo pago
(6)Bicicleta
(7)A pé
(8)Outro
(1)Carro próprio
(2)Moto própria
(3)Ônibus
(4)Carona
(5)Transporte alternativo pago
(6)Bicicleta
(7)A pé
(8)Outro
(1)Sim
(2)Não
(1)Sim
(2)Não

(1)Proximidade da família
(2)Maiores chances profissionais
(3)Cidade e/ou Universidade com melhor
infraestrutura
(4)Outro
(9)NS/NR
(1)Sim
(2)Não

(1)Baixa qualidade do surso atual
(2)Melhores perspectivas profissionais no outro
Por que deseja realizar tranferência de curso? curso
(3)Falta de identificação com o curso
(4)Outro
(1)Sim
Realizou prova do ENEM?
(2)Não
(1)Muito bom
(2)Bom
Se sim,o que achou do processo?
(3)Razoável
(4)Ruim
(9)NS/NR
(1)Sim
Participou do processo do SISU?
(2)Não
(1)Muito bom
(2)Bom
Se sim, o que achou do processo?
(3)Razoável
(4)Ruim
(9)NS/NR

MIGRAÇÃO E MORADIA

A077_1
A077_2

Mora em qual município?
Mora em qual UF?

A078

Mora nesse município desde que nasceu?

A079_1

Qual município de nascimento?

A079_2

Qual UF ou País estrangeiro de nascimento?

A080

A081
A082_1
A082_2

O motivo de migração para este município
foi?

(1)Acompanhar a família
(2)Trabalho
(3)Estudar
(4)Estudar na Universidade Federal
(5)Outro

Há quanto tempo mora neste município?
Qual o município de residência anterior?
Qual UF ou País estrangeiro de residência
anterior?

A083

Quando terminar os estudos pretende
continuar morando neste município?

A084

Se sim, por quê?

A085_1
A085_2

Se não,em que município pretende morar?
Se não,em que UF pretende morar?

A086

Qual é a sua despesa mensal com moradia
(Caso não more com os pais ou com algum
parente gratuitamente)?(Em reais)
Qual sua despesa mensal com alimentação?
(Em reais)

A087

(1)Sim
(2)Não

A088

Onde realiza a principal refeição na moradia
das vezes?

A089

Tem acesso a computador na sua moradia?

A090

Se sim,tem acesso a internet?

A091

Se sim,qual tipo de conexão?

A092

Qual seu gasto com internet? (No mês,Em
reais)

(1)Sim
(2)Não

(1)Em casa
(2)Leva comida de casa
(3)Casa de parentes/amigos
(4)Restaurante Universitário
(5)Cantina na Universidade
(6)Restaurante ou lanchonete nas proximidades
da Universidade
(7)Restaurante ou lanchonete em outras
localidades
(8)No trabalho
(1)Sim
(2)Não
(1)Sim
(2)Não
(1)Discada
(2)Banda Larga
(3)3G
(9)NS/NR

PROFISSIONAL E PERSPECTIVAS FUTURAS
A093

A094

A095

A096
A097
A098

A099

A100

A101

(1)Sim
(2)Não
(1)Agropecuária
(2)Industria
(3)Construção Civil
(4)Comércio
(5)Educação
(6)Saúde
Se sim,qual o ramo da atividade realizada?
(7)Alimentação/Hospedagem
(8)Administração Pública
(9)Serviços Domésticos
(10)Artesanato
(11)Outros
(99)NS/NR
(1)Empregado com carteira assinada
(2)Empregado sem carteira assinada
(3)Estagiário
(4)Trabalhador por conta própria
Qual a sua posição na ocupação?
(5) Não Remunerado
(6) Trabalhador doméstico com carteira
(7) Trabalhador doméstico sem carteira
(8)Funcionário público
(9) Empregador.
Qual era seu rendimento neste trabalho?(Em reais)
(1)Sim
Você está trabalhando?
(2)Não
Antes de iniciar o curso você trabalhava?

É o mesmo emprego que o anterior à entrada
(1)Sim
na Universidade?
(2)Não
(1)Agropecuária
(2)Industria
(3)Construção Civil
(4)Comércio
(5)Educação
(6)Saúde
Se não,qual o ramo da atividade realizada?
(7)Alimentação/Hospedagem
(8)Administração Pública
(9)Serviços Domésticos
(10)Artesanato
(11)Outros
(99)NS/NR
Qual é o seu rendimento neste trabalho?(Em reais)
(1)Empregado com carteira assinada
(2)Empregado sem carteira assinada
(3)Estagiário
(4)Trabalhador por conta própria
Qual sua posição na ocupação?
(5) Não Remunerado
(6) Trabalhador doméstico com carteira

A102

A103
A104
A105
A106_1
A106_2

(7) Trabalhador doméstico sem carteira
(8)Funcionário público
(9) Empregador.
(1)Sim
O curso contribuiu para conseguir/Manter o emprego?
(2)Não
(1)Muito Relacionado
(2)Relacionado
O emprego está relacionado ao curso?
(3)Pouco Relacionado
(4)Não está relacionado
N° de horas trabalhadas por semana?
(1)Sim
Trabalha neste município?
(2)Não
Se não,em que município trabalha?
Se não,em que UF trabalha?

A107

Caso não esteja trabalhando, procurou
emprego nos últimos 30 dias?

A108

Você participa de sindicato e/ou do
movimento estudantil?

A109

O que pretende fazer quando se formar?

A110

Em relação ao meracado de trabalho, após a
conclusão do curso você acha que estará:

A111

Você julga que o curso que está fazendo
contribuirá para sua ascensão social e de
renda?

(1)Sim
(2)Não
(1)Sim
(2)Não
(1)Trabalhar em negócio próprio ou da família
(2)Trabalhar como profissional liberal
(3)Ingressar no serviço público
(4)Trabalhar em uma grande empresa
(5)Fazer o mestrado/doutorado
(6)Outro (Especificar)
(9)NS/NR
(1)Muito bem preparado
(2)Preparado
(3)Pouco preparado
(4)Nada preparado
(9)NS/NR
(1)Muito
(2)Razoavelmente
(3)Pouco
(4)Nada

LAZER E CONSUMO CULTURAL
(1)Shows
(2)Cinemas
(3)Teatros
(4)Eventos culturais
(5)Leitura
(6)Jogos de computador
(7)Casa de parentes/amigos
(8)Jogos com amigos

(9)Jogos esportivos
(10)Programas de TV(DVD)
(11)Programas de rádio
O que você faz ou que lugares frequenta para
A112_1_2_3
(12)Ouvir música
se divertir nesta cidade?(As 3 principais)
(13)Internet
(14)Museus
(15)Restaurantes/Lanchonetes
(16)Bares
(17)Dança
(18)Praças
(19)Clubes
(20)Praia/Rio
(21)Shopping
(22)Prática de esportes/academia
(23)Outros
(99)NS/NR

A113

Estas opções atendem ao seu desejo de
consumo cultural/lazer?

(1)Atendem bastante
(2)Atendem relativamente
(3)Atendem pouco
(4)Não atendem

Você percebe alguma diferença entre as
(1)Diferença muito relevante
condições de lazer e cultura hoje existentes e
A114
(2)Diferença relevante
as de antes da universidade se instalar no
(3)Diferença pouco relevante
município?
(4)Nenhuma Diferença
(9)NS/NR
O que falta ser ofertado no município para
satisfazer o lazer e o consumo cultural dos
A115_1_2_3 estudantes?

Quais as opções de consumo cultural/lazer
A116_1_2_3 que você identifica entre os seus colegas
universitários?

(1)Shows
(2)Cinemas
(3)Teatros
(4)Eventos culturais
(5)Leitura
(6)Jogos de computador
(7)Casa de parentes/amigos
(8)Jogos com amigos
(9)Jogos esportivos
(10)Programas de TV(DVD)
(11)Programas de rádio
(12)Ouvir música
(13)Internet
(14)Museus
(15)Restaurantes/Lanchonetes
(16)Bares
(17)Dança
(18)Praças

(19)Clubes
(20)Praia/Rio
(21)Shopping
(22)Prática de esportes/academia
(23)Outros
(99)NS/NR

A117

Com que frequência a Universidade realiza
seus eventos culturais,como bate-papos com
autores de livros,shows e lançamentos de
Cd's, contação de histórias, intercâmbio de
livros etc.?

A118

Você costuma frequentar eventos culturais
realizados pela Universidade que foram
citados acima?

A119

(1)Muito frequentemente
(2)Frequentemente
(3)Pouco frequentemente
(4)Quase Nunca
(5)Nunca realizou
(9)NS/NR
(1)Sim
(2)Não
(9)Não se aplica

(1)Diária
(2)Semanal
(3)Quinzenal
Com que frequência você se dedica às práticas
(4)Mensal
de lazer e atividades culturais:
(5)Eventual
(6)Nunca
(7)Variada
(9)NS/NR

