Enfermagem em Foco: questionário global
22 Junho, 2017

“Enfermagem em Foco” é a revista trimestral do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Após mais de 100
números publicados, nos quais lhe fazemos chegar informações detalhadas sobre a carreira de enfermagem em
Portugal, chegou o momento de avaliar a importância e a pertinência da manutenção da revista nos atuais moldes
de publicação.

RESPONDER A QUESTIONÁRIO:
Todos os campos assinalados com * são de preenchimento obrigatório.

Perfil do Leitor
1. Há quanto tempo recebe a revista? *:
2. Quando recebe a revista impressa, qual o seu comportamento de leitura *: --Lê os títulos num primeiro e único momento
❏ atualidade
Lê até
os artigos
que*:mais
lhe interessam
3. Quais os tópicos de informação que lhe suscitam mais interesse? (selecionar
3 tópicos)
/
Lê ❏
informação
completa
entrevistas / artigos de opinião ❏ setor público nacional ❏ setor privado nacional
delegações
regionais ❏ internacional ❏ arquivo ❏ outro
Não lê
Qual?

4. Consome outros meios impressos de informação sobre o setor da enfermagem? *: ❍ Não ❍ Sim
Qual?

5. Consulta ou consultou os números anteriores da revista “Enfermagem em Foco” no website do Sindicato? *: --sim, regularm
sim, pontualm
6. Se recebesse a revista exclusivamente na sua versão online, por email, que leitura faria da mesma? *: --não que rece
lia sempre
lia se não,
o tema
emsab
de
nem
lia pontualmente
deixaria de ler
não lia
Avaliação de Qualidade de Revista
7. Na sua opinião, os temas e os assuntos abordados na revista são *: --irrelevantes
poucosobre
relevantes
8. Com que frequência os artigos serviram para ampliar o seu conhecimento
determinado tema? * --relevantes
nunca
muito relevantes
9. Na sua opinião, a revista consegue abordar questões pertinentes relacionadas
com a atualidade e a carreira
poucasde
vezes
algumas vezes
frequentemente
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enfermagem? * --não
poucas
vezes
10. Na sua opinião,
o layout
da revista é: * --algumas vezes
mau
frequentemente
11. Na sua opinião,
a qualidade global da revista
é: * --mediano
má
bom
12. Que temas gostaria de encontrar na revista?
muito bommediana
boa
muito boa
13. Críticas e Sugestões

Em nome do Departamento de Informação do SEP, muito obrigado pela sua colaboração.
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