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1) O que você achou da visita?
(01) Não opinaram ( 00 ) Ruim ( 00) Regular (11) Boa (33) Ótima
2) Quais os momentos da visita despertaram seu interesse?
(31) Arquitetura do prédio
(32) Auditório JK (conscientização cidadã) .
(11) Galeria dos Procuradores-Gerais
(15) Atividades no Memorial MPF
(11) Vídeo Institucional “MPF Defensor da Cidadania”
* Os valores entre parênteses correspondem a uma ou mais opções escolhidas pelos alunos.
3) O que é cidadania para você?
“É no sentido “lato” cumprir com direitos e deveres, e em seu sentido específico é o direito de
votar e ser votado.”
Tiago Henrique f. Lins
“Além de cumprir as leis, cidadania é a participação na sociedade, é o respeito com o próximo, o
exercício do bom senso no dia-a-dia.”
Loreno Santos
“É o direito que temos de votar e ser votado. Estar sempre informado sobre os nossos direitos, não
vender o nosso voto.”
Douglas Lino Vieira
4) Como a visita lhe ajudou a entender a cidadania?
“Me ajudou a entender que como cidadão eu tenho direitos e deveres, tenho o dever do voto e o
direito de ser votado.”
Pâmela Cabral

“Me ajudou abrindo meus olhos para as pequenas coisas da vida, que influenciam no nosso dia-adia.”
Maicon dos Passos Souza
“Ajudou a entender que cidadania e um conjuntos de deveres e boas ações praticadas por nós.”
Jackeson Portugal de França
5) Como você pode exercer a cidadania no seu dia a dia?
“Sendo democrático agindo de uma forma coerente e conscientizado em relação à sociedade.”
Raissa Fernandes de Lima
“Não trapacear, não vender o meu voto, respeitar e exercer os direitos e deveres que nós cidadãos
temos para com a sociedade.”
Francisca Oliveira Santos
“Podemos exercer praticando pequenas atitudes, reivindicando nossos direitos.”
Lorrane Santana Mendes

6) Tem alguma crítica, comentário ou sugestão sobre a visita?
“De forma geral a visita foi bem interessante, é importante sabermos das leis e dos nossos direitos
do nosso país, e foi isso que essa visita proporcionou, aprendizado.”
Katya Malena Mesquita de Barros
“Foi muito importante para nós jovens, aprendermos sobre o poder da democracia, da política.
Expandimos nossos conhecimentos.”
Ingride Mayane Sobrinho
“É um ambiente muito diferente do que nós alunos vemos, foi uma grande oportunidade, só temos
a agradecer essa visita.
Emily Rodrigues
7) De que forma a sua expectativa foi atendida?
“Eu pude entender o papel do MPF na sociedade.”

Letícia de Sousa Moura
“Ganho de conhecimento sobre a nossa cultura, e no conhecimento dos nossos direitos e de quem
está por trás deles.”
Virgília Sousa do Ó
“Através de tudo que aconteceu hoje, eu posso ser um cidadão correto, e me ajudou a pensar
realmente que faculdade vou fazer. ”
Monalisa B. Dos Santos
8) Qual o papel do MPF na sociedade?
“Ser a voz da sociedade diante dos três poderes, o advogado do povo brasileiro.”
Jorge Mateus Amado Moreira
''É fiscal da lei “custus legis”, cabendo guarda e promoção democrática da cidadania, da justiça e
da moralidade administrativa.”
Luiz Fernando
“O MPF defende o direito dos cidadãos, fiscaliza a ordem jurídica, e defende a sociedade de forma
coletiva.”
Letícia Divina M. Da Silva
9) Expresse livremente suas impressões sobre o MPF (poesia, frase, música, desenho,
redação).
“Tive uma boa impressão do MPF, pois aprendi muita coisas aqui e vi o quanto essa instituição é
importante para mim e para a sociedade.”
Maria Oliveira l. Da Silva
“Ajuda aquele que não tem quem ajude, ouve aquele que ninguém escuta, defende aqueles que
ninguém defende, MPF, amigo da gente.”
Isabela karoline Rabelo de Souza
“É bom saber que há um local onde podemos ainda acreditar na justiça, saber que há pessoas no
MPF trabalhando contra a corrupção, e a favor dos direitos da sociedade, do bem coletivo.”
André Miguel do Nascimento
“O talento, a força de vontade e a persistência me levará a uma vida fantástica!!”
Gabriela Rodrigues

“É um local muito interessante e a profissão de procurador é algo muito interessante, poder
defender a sociedade deve ser algo gratificante.”
Taynara Almeida Damaceno
“Embora não possamos voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora, e
fazer um novo fim. (Chico Xavier).”
Seguir em frente, sempre trabalhando no bem, trabalhando pelos mais fracos, dando sempre
esperanças à eles, de vida melhor, de felicidade, esperança de mais sonhos serem realizados,
sempre fazer a felicidade do cidadão, buscar fazer um país livre de corrução, um país digno de
todos”.
Monalisa Batista dos Santos

