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À Sociedade Pernambucana e à Comunidade Universitária 

 

 
 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) foi legalmente instituída a partir da 

legislação que fundamenta o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES (Lei N° 10.861 de 14/04/2004), por meio da Comissão Nacional de Avaliação 

do Ensino Superior – CONAES, tendo como atribuições definidas, a condução dos 

processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação das 

informações solicitadas pelo INEP, obedecidas diretrizes. 

 

Na UPE, a CPA é um órgão suplementar, com colegiado específico e 

funcionamento definidos em Estatuto e Regimento Geral, desde 2008, com 

regulamentação própria, aprovada pelo Conselho Universitário (CONSUN). A primeira 

CPA UPE foi constituída por meio da Portaria N° 354/04 (de 14/06/2004) e a 

atualmente, está designada pela Portaria Nº 19/2021 (de 30/06/2021) 

 

A CPA UPE atua de forma contínua e articulada aos setores da UPE com o intuito 

de garantir um avanço seguro e consistente de sua trajetória. Suas ações subsidiam 

reflexões e debates, ampliando as fontes e as formas de obtenção de informações e 

a consequente abordagem analítica e estratégica dos desafios a serem enfrentados. 

 

A Autoavaliação Institucional constitui um importante instrumento que a 

Universidade de Pernambuco (UPE) dispõe para analisar suas ações, avaliar seus 

processos e discutir as melhorias. Trata-se de um momento de reflexão coletiva e 

diagnóstica que subsidia a tomada de decisão e a definição de prioridades e 

possibilidades de transformação na trajetória institucional. Dessa forma, o processo 

avaliativo possui tanto um caráter formativo quanto emancipatório, dado que, à medida 

que a UPE pratica a reflexão, adquire conhecimentos e fortalece as atividades e ações 

acadêmicas e administrativas. 

 

No presente documento, a CPA UPE apresenta o Relatório Parcial de 

Autoavaliação Institucional referente ao ano de 2021, elaborado à luz das dimensões 

da avaliação agrupadas em eixos, conforme a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº. 

65, de 9 de outubro de 2014, que define o roteiro para o Relatório de Autoavaliação 

Institucional e visa possibilitar a elevação dos padrões de qualidade do ensino, da 

pesquisa, da extensão e da gestão acadêmica da Universidade. 

 
Pedro Henrique de Barros Falcão 

Reitor 

Maria do Socorro de Mendonça Cavalcanti 

Vice-Reitora 
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RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UPE 

ANO BASE 2021 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Universidade de Pernambuco (UPE), instituição pública estadual de Ensino 

Superior, reitera seu compromisso em atender as demandas e anseios da sociedade 

pernambucana por ofertar ensino, pesquisa e extensão em nível de excelência. 

Compromete-se ainda com a institucionalização de uma cultura avaliativa pautada nos 

princípios de uma educação dialógica e ética, reconhecendo os sujeitos envolvidos no 

ato como protagonistas e corresponsáveis. 

Diante dos princípios apresentados, a Avaliação Institucional da UPE conforme 

se desenvolve atualmente foi institucionalizada na última reforma do Estatuto da UPE 

(2008) e do Regimento Geral da Universidade (2009), contemplando desde então, as 

seguintes ações: 

a) Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) – coordenado 

pelo MEC/INEP/SINAES para avaliação dos cursos ofertados pelas Instituições de 

Ensino Superior (IES), em ciclos de três anos; 

b) Avaliação externa regulatória no âmbito estadual, realizada, periodicamente, 

pelo Conselho Estadual de Educação de Pernambuco (CEE/PE), para fins de 

recredenciamento institucional e reconhecimento de cursos, por ser esta Universidade 

pública e estadual, portanto integrante do Sistema Público Estadual de Educação; 

c) Avaliações internas e externas permanente por meio do Sistema de 

Ouvidoria da Reitoria (Central) e das Ouvidorias Setoriais nas Unidades de Educação 

e no Complexo Hospitalar; 

d) Avaliação interna anual - Autoavaliação Institucional – ocorre por adesão ao 

sistema operacional coordenado pelo MEC/INEP/SINAES. 

Esta última, a Autoavaliação Institucional interna, é objeto deste Relatório e 

reflete o compromisso da Instituição com a melhoria da qualidade das ações definidas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Neste processo, a Comunidade 

Universitária é convidada a avaliar os indicadores correspondentes às dez Dimensões 

de Avaliação previstas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), sem perder de vista as políticas e diretrizes que orientam as ações 

administrativas e acadêmicas, assim como o estabelecido pela Missão da UPE – 
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“contribuir para o desenvolvimento sustentável de Pernambuco através do ensino, da 

pesquisa e da extensão universitária” (UPE, 2018). 

A Autoavaliação institucional interna é coordenado pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), “órgão de assessoramento da Universidade, com autonomia em 

relação aos Conselhos Superiores e demais colegiados da UPE, e integrante do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)” (UPE, 2021), com 

termos previstos no Estatuto e Regimento Geral e de regulamentação própria 

(Resolução CONSUN, 019/2021), aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CEPE) e pelo Conselho Universitário (CONSUN). 

A CPA segue os moldes previstos na Lei 10.861 do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), dispondo-se a avaliar a Universidade de 

forma ampla, objetivando a melhoria da qualidade institucional. As ações instituídas 

corroboram com a institucionalização de uma cultura de avaliação como prática 

contínua, protagonizada pelos sujeitos que constituem a comunidade acadêmica. 

Neste sentido, preza pela manutenção dos princípios que caracterizam o processo 

como diagnóstico, processual, formativo e emancipador. Também se constitui como 

prática e reflexão resultando em conhecimentos que fortalecem as atividades 

institucionais, administrativas e acadêmicas. 

De acordo com o SINAES, são previstas dez (10) Dimensões de Avaliação que 

se organizam em cinco (05) Eixos Avaliativos, otimizando a instrumentação da 

Autoavaliação Institucional (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Eixos avaliativos da Autoavaliação institucional 

 

Eixo Avaliativo Dimensões de avaliação 

Planejamento e Avaliação Institucional ● Planejamento e avaliação 

Desenvolvimento Institucional ● Missão e Plano de Desenvolvimento 

Institucional 

● Responsabilidade Social da Instituição 

Políticas Acadêmicas ● Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão 

● Comunicação com a Sociedade 

● Política de Atendimento aos Discentes 

Políticas de Gestão ● Políticas de Pessoal 

● Organização e Gestão da Instituição 

 
● Sustentabilidade Financeira 

Infraestrutura Física ● Infraestrutura Física 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2022) 

 
 

O presente Relatório de Autoavaliação Institucional da Universidade de 

Pernambuco é referente ao ano de 2021. De acordo com a orientação da Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES Nº 065 de 09/10/2014, a Autoavaliação Institucional de 2021 

abre um novo ciclo autoavaliativo trienal 2021/2023. 

1.1 Dados Institucionais 
 

Universidade de Pernambuco (UPE) - Instituição Pública Estadual. 

Relatório referente à Autoavaliação Institucional 2021. 

CNPJ: 11.022.597/0001-91. 

Sede: Recife – Pernambuco. 

A Universidade de Pernambuco (UPE) tem sua origem relacionada à Fundação 

de Ensino de Pernambuco (FESP), instituída pelo Governo do Estado em 1965. Em 

1990, a FESP foi extinta e em seu lugar foi instituída a Fundação Universidade de 

Pernambuco pela Lei Estadual nº 10.518, de 29 de novembro de 1990, mantenedora 
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da nova Universidade de Pernambuco, reconhecida pela Portaria Ministerial nº 964, 

de 12 de junho de 1991. 

Comprometida com a formação de profissionais para atuar no desenvolvimento 

do Estado, a Instituição assume como finalidades: 

Produzir e socializar conhecimentos e tecnologias com vistas à 
promoção de avanços econômicos e sociais; Elevar, 
permanentemente, a qualidade do Ensino Superior e contribuir para 
sua expansão em todos os níveis; Propor e desenvolver uma política 
científica de ação transformadora, de modo a atender às demandas 
formuladas pela sociedade, de forma democrática e expandir as 
fronteiras da ciência para além das necessidades imediatas; Estimular 
o desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão, capacitando 
os docentes e formando profissionais para atuar na prestação de 
serviços sócio-técnico-culturais à comunidade (UPE, 2019). 

 
Vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) do Estado 

de Pernambuco, a Universidade de Pernambuco (UPE) integra o Sistema Estadual de 

Ensino. Possui quinze Unidades de Educação e três unidades de Educação e Saúde 

estruturadas em onze campi alcançando todas as regiões do Estado. São três campi 

na Região Metropolitana (dois em Recife) e oito campi no interior do Estado 

distribuídos nos municípios de Arcoverde, Caruaru, Garanhuns, Nazaré da Mata, 

Palmares, Petrolina, Salgueiro e Serra Talhada. Em parceria com a Capes são 

ofertados cursos de educação à distância em dezesseis polos no interior do Estado. 

A atuação da UPE em todo o estado de Pernambuco pode ser vista na Figura 1. 

 
Figura 1 - Cidades de Pernambuco em que a UPE está presente 

 

 

 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI (2018) 
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Três hospitais universitários integram a UPE e estão localizados na região 

metropolitana do Recife, a saber: o Pronto Socorro Dr. Luís Tavares da Silva 

(PROCAPE), o Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) e o Centro Integrado de 

Saúde Amaury de Medeiros (CISAM). Ademais, a UPE conta com quatro Escolas de 

Aplicação com Ensino Fundamental e Médio situadas em Recife, Nazaré da Mata, 

Garanhuns e Petrolina. 

 
A Organização Universitária Multicampi 

 

A Reitoria é o órgão executivo superior situado no Campus Metropolitano de 

Recife, possuindo três conselhos superiores, cinco Pró-Reitorias e doze órgãos 

suplementares: 

● Colegiados Superiores Deliberativos 

*Conselho Universitário (CONSUN) 

*Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) 

● Colegiado Superior Consultivo 

*Conselho Social 

● Pró-Reitorias 

*Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 

*Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPEGI) 

*Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) 

*Pró-Reitoria Administrativa e Financeira (PROADMI) 

*Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas ( PRODEP) 

● Órgãos de Apoio da Universidade de Pernambuco 

*Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

*Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA) 

*Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

*Editora da Universidade de Pernambuco (EDUPE) 

*Núcleo de Comunicação e Tecnologia da Informação (NCTI) 

*Núcleo de Diversidade e Identidades Sociais (NDIS) 

*Núcleo de Educação a Distância (NEAD) 

*Núcleo de Estudos sobre Violência e Promoção da Saúde (NEVUPE) 

*Núcleo de Gestão de Bibliotecas e Documentação (NBID) 

*Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) 
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*Núcleo de Telessaúde (NUTES) 

* Núcleo Integrado de Saúde Coletiva (NISC) 

● Os Campi e suas Unidades de Educação e Educação e Saúde 

Campus Santo Amaro 

*Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco (FCM), criada em 26.02.1950 

*Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças (FENSG), criada em 

01.08.1945 

*Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP), fundada em 18.03.1955 

*Escola Superior de Educação Física (ESEF), criada em 15.05.1946 

*Instituto de Ciências Biológicas (ICB), criado em fevereiro de 1976 

*Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), criado em 18.10.1925 

*Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (CISAM), 

hospital/maternidade e clínica, inaugurado em 23.01.1947 

*Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Prof. Luiz Tavares - 

PROCAPE, inaugurado em 03.07.2006. 

Campus Benfica 

*Escola Politécnica de Pernambuco (POLI), criada em 06.03.1912 

*Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco (FCAP), criada em 

25.11.1965 

Campus Mata Norte 

Campus Mata Norte em Nazaré da Mata, criado em 28.12.1966 

Campus Garanhuns 

Criado em 28.12.1966 

Campus Caruaru 

Criado em fevereiro de 2005. 

Campus Salgueiro 

Criado em fevereiro de 2007 

Campus Petrolina 

Criado em 28.10.1968 

Campus Arcoverde 

Criado em 2010 

Campus Serra Talhada 

Criado em 2010 

Campus Mata Sul (Palmares) 
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Criado em 2010. 

A UPE em números 
 

 
Tabela 2 – Distribuição de docentes por unidade 

Professor 

 
 
 

Professor Universitário 

 
 
 

Total 

Unidades e grupo de 

lotações 

 
Prof. 

Titular 

 
Total 

 
Prof. 

 
Prof. 

 
Prof. 

 
Prof. 

 

 
Total 

Geral 

Titular 

Unidade Ensino - Capital 

Adjunto Associado Assistente Auxiliar 

FCM 4 4 80 7 34 21 142 146 

ICB 0 0 43 8 13 4 68 68 

FENSG 0 0 34 6 22 8 70 70 

ESEF 0 0 25 6 10 2 43 43 

FCAP 1 1 24 0 14 6 44 45 

POLI 1 1 73 22 39 8 142 143 

FOP 1 1 57 15 5 1 78 79 

TOTAL 7 7 336 64 137 50 587 594 

Unidade Ensino - Interior        

FFPP 0 0 94 6 48 6 154 154 

Mata Norte 4 4 60 6 22 2 90 94 

FFPG 0 0 91 1 39 16 147 147 

Serra Talhada 0 0 6 0 8 11 25 25 

Arcoverde 0 0 13 0 17 0 30 30 

Campus Caruaru 0 0 12 1 8 0 21 21 

Campus Salgueiro 0 0 2 0 12 0 14 14 

Mata Sul 0 0 8 0 5 0 13 13 

TOTAL 4 4 286 14 159 35 494 498 

TOTAL GERAL 11 11 622 78 296 85 1.081 1.092 

Nota: A Tabela 01.1 apresenta em unidade gestora e unidade hospitalar os docentes 

que estão em cargo de Gestão. 

Fonte: PRODEP (2021) 
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Tabela 3 - Distribuição do quantitativo de discentes por unidade (graduação) 

 

Desliga- 

mento 

Desvincu- 

lado 

Integrali- 

zado 

 
Matriculado 

Matrícula 

Vínculo 

Mob. 

Estudantil 

 
Formado 

Tranca- 

mento 

Total 

Geral 

 M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

Arcoverde 0 2 8 4 3 0 109 129 
    

6 0 0 1 126 136 

Camaragibe 0 5 4 7 3 11 118 302 1 2 0 1 3 11 3 2 132 341 

Caruaru 2 5 17 2 0 5 139 81 
    

0 2 0 1 161 93 

Ciências - 

FFPNM 

     

3 

 

6 

       

3 

 

6 

   

6 

 

12 

EAD FCAP 
  

18 18 24 40 108 121 
    

18 35 
  

168 214 

EAD 

Garanhuns 

   

15 

 

21 

 

11 

 

26 

 

97 

 

197 

 

1 

 

0 

   

0 

 

2 

   

124 

 

246 

FCAP 1 2 5 4 3 8 82 96 
  

0 1 
    

94 118 

FCAP - ADM 5 5 22 15 47 47 492 411 
    

48 44 1 2 615 524 

FCM 
  

3 5 3 4 10 34 1 0 
  

3 3 0 2 48 20 

Garanhuns 1 0 45 49 46 104 406 648 2 6 
  

29 78 2 4 531 889 

Garanhuns 10 8 40 25 42 107 484 828 2 9 
  

41 105 6 11 
  

Mata Norte 0 2 18 31 6 29 121 202 1 2 
  

6 29 2 6 154 301 

Mata Sul 0 1 9 11 3 5 40 88 
    

3 5 2 2 57 112 

Nazaré 

da Mata 

 

12 

 

13 

 

30 

 

36 

 

55 

 

84 

 

602 

 

933 

 

3 

 

0 

   

56 

 

85 

 

11 

 

11 

 

770 

 

1162 

Petrolina 2 10 97 122 43 129 588 1671 8 8 
  

18 98 8 13 764 2051 

POLI 19 13 137 45 113 68 2525 1135 8 2 3 1 121 68 60 19 26 14 

Salgueiro 1 2 6 6 13 12 44 95 
    

15 16 0 1 79 132 

Santo Amaro 3 11 58 49 95 130 906 1092 0 1 
  

38 55 26 13 1126 1351 

Serra 

Talhada 

       

2 

 

0 

 

50 

 

49 

       

52 

 

49 

TOTAL 

GERAL 

                 

5038 

 

7768 

Nota: Garanhuns e Nazaré da Mata apresentam um 1 estudante (cada unidade) em condição 
de intercâmbio. 

Fonte: PROGRAD (2022). 
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Tabela 4 - Distribuição de técnicos administrativos por unidade 

 

 
Unidades e grupo 

de lotações 

 
Procurador 

Jurídico 

 

 
Advogado 

 

 
Medico 

Analista 

Tec. em 

Gestão 

Universitária 

Assistente 

Tec. em 

Gestão 

Universitária 

Auxiliar em 

Gestão 

Universitária 

 
Total 

Geral 

Reitoria 1 5 0 25 114 10 155 

TOTAL 1 5 0 25 114 10 155 

Unidade Hospitalar 

HUOC 0 0 320 360 1.097 55 1.832 

CISAM 0 0 154 176 526 22 878 

PROCAPE 0 1 248 282 646 2 1.179 

UPE*HR 0 0 6 11 28 1 46 

TOTAL 0 1 728 829 2.297 80 3.935 

Unidade De Ensino - Capital 

FCM 0 0 0 3 26 6 35 

ICB 0 0 0 11 18 5 34 

FENSG 0 0 0 1 10 5 16 

ESEF 0 0 1 0 12 2 15 

FCAP 0 0 0 2 20 6 28 

POLI 0 0 0 2 34 6 42 

FOP 0 0 0 4 25 3 32 

TOTAL 0 0 1 23 145 33 202 

Unidade De Ensino - Interior 

FFPP 0 0 0 6 24 6 36 

Mata Norte 0 0 0 3 22 8 33 

FFPG 0 0 0 5 26 6 37 

Serra Talhada 0 0 0 1 6 0 7 

FFPG – 

Campus 

Arcoverde 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

11 

 

0 

 

12 

FFPG - Campus 

Caruaru 

 

0 
 

0 
 

0 
 

2 
 

4 
 

0 
 

6 

FFPG – 

Campus 

Salgueiro 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

2 

 

0 

 

4 

Mata Sul 0 0 0 0 3 0 3 

TOTAL 0 0 0 20 98 20 138 

TOTAL GERAL 1 6 729 897 2.654 143 4.430 

 
Fonte: Relatórios SADRHWEB Competência Outubro / 2020. Atualizado em 04/11/2020 ( 

PRODEP, 2022). 
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Tabela 5 - Demonstrativo Natureza das Manifestações / Ano 2021\Rede UPE, por Ouvidoria 

 

Natureza 

Ouvidoria 

 
Denúncia 

 
Elogio 

 Pedido de 

Acesso à 

Informação/LAI 

 
Reclamação 

 
Solicitação 

 
Sugestão 

TT Total 

Geral por 

Ouvidoria 

  

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

Ouvidoria 

Central 

 

 
59 

 

 
11,9 

 

 
5 

 

 
1.0 

 

 
63 

 

 
12,7 

 

 
141 

 

 
28,4 

 

 
226 

 

 
45,5 

 

 
2 

 

 
0,4 

 

 
496 

 

 
14,2 

Ouvidoria 

CISAM 

           
- 

 
- 

  

11 2,5 26 6,1 - - 232 54,7 155 36,5   424 12,1 

Ouvidoria 

HUOC 

     
- 

 
- 

        

11 1,3 16 1,9   327 39,9 473 56,9 3 0,3 830 23,7 

Ouvidoria 

PROCAPE 

 
9 

 

0,5 
 

12 
 

0,6 
          

  - - 96 5,5 1620 92,4 1 0 1738 49,8 

TOTAL 

GERAL 

 

90 

 

2,5 

 

59 

 

1,6 

 

63 

 

1,8 

 

796 

 

22,8 

 

2474 

 

70,9 

 

6 

 

0,1 

 

3.488 

 

100 

 

Fonte: Sistema Gcon\Rede Ouvidorias do Estado de Pernambuco\ATI – Quadro Ouvidoria 

Central UPE 

1.2 Composição da Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

Representantes Docentes 

Anna Lúcia Miranda Costa / CPA 

Antônio Felix da Silva Filho / 

Eliane Helena Alvim de Souza 

Emanoel Francisco Sposito Barreiros 

Fábio Luis Santos Teixeira 

Flavia Danielle Santiago Lima 

Flávia de Campos Martins 

Helder Henrique Lima Diniz 

Mirian Domingos Cardoso 

Polyana Felipe Ferreira da Costa 

Robson Góes de Carvalho 

Suelly Gomes Teixeira 

Representante do Complexo Hospitalar 

Suzemires Márcia Lopes Sobral Barbosa da Silva 
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Representante Técnico Administrativo das Unidades de Educação 

Hericson Bezerra Gueiros 

Representante dos Discentes 

Maria Julyana Nascimento de Sá 

Representantes da SECTI: 

César Augusto Souza de Andrade 

Representante da Sociedade Civil 

Edilson José da Silva 

1.3 Composição das Comissões Setoriais de Avaliação (CSAs) 

Representantes do Complexo Hospitalar 

Suzemires Márcia Lopes Sobral Barbosa da Silva 

Jemima Rodrigues Januária de França 

Rejane Maria Vasconcelos Lima 

Priscila Kelly Gomes da Silva 

Adriana Maria de Ratis Monteiro Batista 

Maria de Fátima da Silva Souza 

Eduarda Collier de França 

Maria de Fátima Bezerra da Silva Soares 

Artur Yoshimitsu Rangel Nishimura 

Instituto de Ciências Biológicas (ICB) 

Lânia Ferreira da Silva 

Romero Marcos Pedrosa Brandão Costa 

Daniela de Araújo Viana Marques 

Fábio José de Araújo Pedrosa 

Juliana De Souza Rebouças 

Almir de Santana Alves 

Samuel Katz Schuler 

Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco (FCM) 

Dione Tavares Maciel 

Fernanda Maria Fernandez Pereira 

Marcia Andrea Oliveira da Cunha 

Aurélio Molina da Costa 

Hugo Rafael de Souza e Silva 
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Norma Maria de Barros Moura 

Nelson Barros 

Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças (FENSG) 

Anderson Vicente da Silva 

Maria Beatriz Araújo Silva 

Mirian Domingos Cardoso 

Tânia Maria Rocha Guimarães 

Lucilene Rafael Aguiar 

Ana Roberta Torchia de Oliveira 

Marina Gomes de Oliveira Cabral 

Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP) 

Luciane Farias de Araújo 

Eliane Helena Alvim de Souza 

Vanda Sanderana Macêdo Carneiro 

Amanda Maria Ferreira Barbosa 

Irany Porto Gurgel do Amaral 

Maria de Fátima Oliveira 

Kelvin Thomas Bernardes da Silva 

Escola Superior de Educação Física (ESEF) 

Marcelo Soares Tavares 

Lívia Tenório Brasileiro 

Kadja Michele Ramos Tenório 

Marcos Antonio Mattos dos Reis 

Fábio Luís Santos Teixeira 

Maria do Socorro Alves de Lima 

Treyce Emericiano Lopes da Silva 

Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco (FCAP) 

Flavia Daniele Santiago Lima 

Joatas De Souza Lima Filho 

Jaciara Vieira Da Silva 

Kátia Cristina Ferreira De Lima 

Lucas Araújo da Silva 

João Vitor Santos Mamede 

Escola Politécnica de Pernambuco (POLI) 
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Anna Lucia Miranda Costa 

Marcia Rejane Oliveira Barros Carvalho Macedo 

Manoel Henrique da Nobrega Marinho 

Luiz Carlos de Souza Menezes 

Deivson César Silva Sales 

Marcela Maria Ribeiro de Siqueira Wanderley 

Clarissa Perruci Farias 

Campus Garanhuns 

Rosângela Estevão Alves Falcão 

Emanoel Francisco Sposito Barreiros 

Renato Lira Pimentel 

Higor Ricardo Monteiro Santos 

Elisângela Ramos Castanha 

Esther Leyla da Silva Braga 

Andrileide de Souza Serpa 

Campus Arcoverde 

Carolina de Albuquerque Lima Duarte 

Pedro Henrique Sette de Souza 

Antônio Felix da Silva Filho 

Clarissa de Oliveira Gomes Marques da Cunha 

Homero Bezerra Ribeiro 

Hericson Bezerra Gueiros 

João Pedro de Souza Melo 

Campus Caruaru 

Robson Góes de Carvalho 

Fernando Pontual de Souza Leão Júnior 

Cristóvão de Souza Brito 

Andresson Fernandes Araujo dos Santos 

Erika Carlos Medeiros 

Andrey Rafael Pereira Damasceno 

Ingrid Elaine Santos Souza 

Campus Salgueiro 

Tatyane Veras de Queiroz Ferreira da Cruz 

Bartira Pereira Amorim 
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Eryka Fernanda Miranda Sobral 

Fagner José Coutinho de Melo 

Raimundo Nonato Lima Filho 

Giliard Ribeiro Barros 

Thiago da Silva Zacarias 

Campus Serra Talhada 

Priscila Maria de Barros Rodrigues 

Marcos Cézar Feitosa de Paula Machado 

Marcelo Ferreira Leite 

Pauliana Valéria Machado Galvão 

Polyana Felipe Ferreira da Costa 

José Vagner Delmiro Nogueira 

Placido de Carvalho Silva Neto 

Campus Mata Norte 

Maria Auxiliadora Leal Campos 

João Allyson Ribeiro de Carvalho 

Doriele Silva de Andrade Costa Duvernoy 

Maria do Rosário da Silva Albuquerque Barbosa 

Suelly Gomes Teixeira 

Leliana Correia Dantas da Silva 

Havilla Antônia Vicente da Silva 

Campus Mata Sul 

Ademir Macedo Nascimento 

Helder Henrique Lima Diniz 

Liana França Dourado Barradas 

Raquel Bianor da Silva 

Francisco de Assis Carlos Filho 

Graciett Elizângela Lima Mendonça 

Tyson Antônio Alves da Silva 

Campus Petrolina 

Flávia de Campos Martins 

Wolmir Ercides Péres 

Iracema Hermes Pires de Melo Montenegro 

Virgínia Pereira da Silva de Ávila 
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Robson da Silva Eugênio 

Eva Almeida da Silva Souza 

Maria Julyana Nascimento de Sá 

 
1.4 A Autoavaliação Institucional coordenada pela CPA 

 

Em junho de 2021, o Conselho Universitário da Universidade de Pernambuco 

(CONSUN) aprovou a atualização do Regulamento da Comissão Própria de Avaliação 

(CPA). De acordo com este Regulamento, a CPA assume como competência, 

a condução do processo de avaliação institucional da UPE, 
respeitando a diversidade, a peculiaridade e a complexidade das 
Unidades de Educação e das Unidades de Educação e Saúde 
(Complexo Hospitalar) desta Universidade, conforme orientação do 
INEP/MEC e dotação prevista no orçamento da UPE (UPE, 2021). 

 
Para tanto, os integrantes da CPA reconhecem as atribuições definidas em seu 

Regulamento que, entres outras, estabelece: a elaboração do Plano de Avaliação 

Institucional da UPE; elaboração de instrumentos e procedimentos de Avaliação 

Institucional, orientando as Comissões Setoriais de Avaliação (CSAs) das Unidades 

de Ensino e Unidades de Educação e Saúde (Complexo Hospitalar); planejamento, 

operacionalização, divulgação e acompanhamento dos processos avaliativos; 

consolidação do processo de Avaliação Institucional dando publicização dos 

resultados, pelo site da UPE e por outros meios de comunicação. Em acordo com as 

finalidades e atribuições estabelecidos para o processo avaliativo vivenciado em 

2021, foram realizadas as atividades descritas no Cronograma apresentado na 

Tabela 6. 



30 
 

 
 

 
Tabela 6 - Cronograma de atividades da CPA 2021 

 

Atividades Período Responsável 

Envio do Relatório 2021 para o CONSUN e 
Apresentação na reunião ordinária 

Março 2021 CPA 

Realização das devolutivas com as CSAs e com a 
PROGRAD (e coordenações de curso) 

Abril e Maio/2021 CPA e CSA’s 

Discussão com a gestão sobre os resultados da 
Avaliação Institucional 

Maio e 
Junho/2021 

CPA com Reitoria e 
CSAs e Gestores 

 
Atualização do Regulamento da Comissão Própria de 
Avaliação, pelo CONSUN (Resolução Nº 0019/2021) 

Junho/2021 CONSUN 

Definição dos membros das CSAs Agosto/2021 CPA e Gestores 

 

Revisão dos Instrumentos de Coleta de dados para 
aplicação em 2021 

Setembro/2021 CPA e CSA’s 

Cadastramento dos questionários na plataforma Setembro/2021 CPA 

Teste piloto e validação do instrumento Outubro/2021 CPA e CSA’s 

Divulgação e Aplicação de Autoavaliação para 
Unidades de Educação, Educação e Saúde 
e Complexo Hospitalar 

Novembro/2021 CPA e CSA´s 

Análise de Dados da Autoavaliação Dezembro/2021 CPA 

Organização do material enviado pelos membros da 
CPA 

Janeiro/2022 CPA 

Elaboração do relatório parcial 2021 Fevereiro/2022 CPA 

Envio do Relatório para o CONSUN e Apresentação Março/2022 CPA 

Realização dos ajustes apontados pelo CONSUN 
e encaminhamento para o Ministério da Educação 

Março/ 2022 CPA 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
Para o primeiro ano do ciclo avaliativo 2021/2023, a CPA contemplou três 

Dimensões de Avaliação para estruturar o instrumento de coleta de dados: Missão 

e Plano de Desenvolvimento Institucional; Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão e Políticas de Pessoal. Importante ressaltar que as demais Dimensões 

serão contempladas no próximos processos avaliativos (2022 e 2023). Para as 

Dimensões (2021), o Documento Básico do SINAES (2009) determina: 
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● Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional – 

“Implementação do PDI, considerando as metas e as ações institucionais 

previstas e a estrutura e os procedimentos administrativos; Articulação entre 

o PDI* e os processos de avaliação institucional (auto-avaliação e avaliações 

externas)”; 

● Dimensão 2: A Política para o Ensino (graduação e pós-graduação), a 

Pesquisa, a Extensão, “e as respectivas normas de operacionalização, 

incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, para as 

bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades”; 

● Dimensão 5: Políticas de Pessoal – “as políticas de pessoal, de carreiras do 

corpo docente e corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, seu 

desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho”. 

 

2. METODOLOGIA 
 

O percurso teórico-metodológico do processo avaliativo 2021 foi subsidiado 

pelas diretrizes do Documento Básico do SINAES (2009). Foi constituído por três 

etapas: preparação do processo avaliativo, seu desenvolvimento e a divulgação dos 

resultados. A primeira etapa contemplou a atualização do Regulamento da Comissão 

Própria de Avaliação (permitindo a restruturação da equipe da CPA e das CSAs); 

indicação e definição dos integrantes das respectivas comissões; reuniões virtuais 

com os novos integrantes para sensibilização quanto a importância do envolvimento 

de todos; revisão do instrumento e reformulação do instrumento de coleta de dados 

pelos integrantes da CPA. 

A segunda etapa, reconhecida como a fase de desenvolvimento do processo, 

contemplou a validação do teste, através da aplicação de um piloto; e o período de 

aplicação da Autoavaliação Institucional, envolvendo as ações de divulgação, 

acompanhamento e monitoramento do processo. Após esse período, a coordenação 

central da CPA realizou reuniões virtuais com seus respectivos integrantes para a 

organização de grupos de trabalhos (GTs) segundo as categorias organizadas de 

acordo com os perfis dos respondentes (docentes, discentes, técnicos e discentes 

egressos). Coube a cada GT a análise dos dados coletados. Uma última ação desta 

etapa resultou na formulação do Relatório da Autoavaliação Institucional da 

Universidade de Pernambuco 2021. 
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A terceira etapa, dedicada a divulgação dos resultados, constituiu-se das 

seguintes ações: apresentação da síntese do relatório ao Conselho Universitário na 

reunião ordinária do mês de março; elaboração dos relatórios por cursos e por 

Unidades de Educação e Unidades de Educação e Saúde (Complexo Hospitalar); 

disponibilização do Relatório da Autoavaliação Institucional nos canais de 

comunicação oficiais da Universidade; apresentação do Relatório e dos relatórios por 

Unidades de Educação e Unidades de Educação e Saúde as respectivas 

comunidades acadêmicas pelas Comissões Setoriais de Avaliação (CSAs). 

2.1 Instrumentos de Coleta de Dados 
 

Os instrumentos utilizados tiveram o formato de questionários, elaborados 

pelos representantes da CPA e aplicados por meio de uma plataforma virtual com 

mobilização dos respondentes pelas CSA em todas as unidades da UPE. Os 

questionários foram elaborados e direcionados às quatro categorias que 

caracterizaram os perfis dos respondentes: docentes, técnicos, discentes e egressos. 

As primeiras questões fazem parte do bloco comum para todas as categorias 

e objetivaram identificar o perfil dos respondentes, contemplando a Dimensão 1 

(Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional). As demais questões 

contemplaram mais duas Dimensões e as demandas específicas a cada categoria. 

A Tabela 7 apresenta o número de respondentes estratificado por categorias, 

destacando a maior participação dos discentes, seguida do número de técnicos. 

 
Tabela 7 - Quantidade de respondentes na avaliação institucional 2021 

 

Categoria Quantidade 

Docente 796 

Discente 2.503 

Técnico 811 

Egresso 295 

TOTAL 4.405 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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2.2 Técnicas Utilizadas na Análise dos Dados 
 

A análise dos dados gerados por esses questionários foi realizada por meio de 

estatística descritiva, focando na distribuição de frequência das respostas, com o 

intuito de se observar as tendências de avaliações dos itens. 

A operacionalização da coleta e armazenamento de dados foi realizada com 

a utilização do Google Formulários, visando a facilidade de preenchimento por 

respondentes em qualquer local do estado de Pernambuco, seja pelo computador ou 

pelo smartphone. 

Foram elaborados ainda relatórios descritivos por curso (no caso dos 

segmentos Docente, Discente e Egresso) e por unidade (no caso do segmento dos 

técnicos). 

 

3. ANÁLISE DOS DADOS 
 

Nesta seção, são apresentados os dados compilados da autoavaliação do ano 

base 2021, separando as respostas por segmento avaliador. 

3.1 Análise dos Dados – Docentes 
 

Participaram da avaliação um total de 796 docentes de todas as Unidades de 

Educação e Unidades de Educação e Saúde da UPE. A Tabela 8 demonstra a 

distribuição dos respondentes de acordo com a unidade de lotação. 

 
Tabela 8 - Distribuição dos docentes participantes por unidade 

 

Local Nº de 
participantes 

Campus Arcoverde 36 

Campus Caruaru 31 

Campus Garanhuns 96 

Campus Mata Norte 98 

Campus Mata Sul 11 

Campus Petrolina 111 

Campus Salgueiro 11 

Campus Serra Talhada 17 

Escola Politécnica de Pernambuco - POLI 97 

Escola Superior de Educação Física - ESEF 40 

Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco - FCAP 27 

Faculdade de Ciências Médicas - FCM 34 

Faculdade de Enfermagem Nª Senhora das Graças - FENSG 72 
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0% 
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Faculdade de Odontologia de Pernambuco - FOP 64 

Instituto de Ciências Biológicas - ICB 40 

Núcleo de Educação a Distância - NEAD* 11 

Total 796 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Dentre as características sociodemográficas dos docentes que responderam às 

perguntas do questionário, destaca-se que a maioria (80,3%) tinha entre 31 e 60 anos, 

17,6% mais de 61 anos e apenas 2,1% tinha até 30 anos de idade (Gráfico 1). Com 

respeito ao sexo (Gráfico 2) 54,7% são masculinos e no que se refere a raça/cor 

declarada (Gráfico 3), 53,5% declararam-se brancos, 37,0% pardos, 7,3% pretos e 

2,1% eram amarelos ou indígenas. 

 
 

Gráfico 1 - Distribuição dos docentes de acordo com faixa etária 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 



35 
 

0% 

Masculino Feminino NQD 

55% 

45% 

Amarela Branca Indigena Parda Preta NQD 

1% 

36% 
52% 

1% 7% 3% 

 
 

 
Gráfico 2 - Distribuição dos docentes de acordo com o sexo 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 
 

 
Gráfico 3 - Distribuição dos docentes de acordo com a raça/cor autodeclarada 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 
Com respeito à renda familiar em reais (R$) (Gráfico 4), em 2,1% é de até 

2.200,00; em 7,3% é de 2.201,00 a 4.400,00; em 31,0% é de 4.401,00 a 8.800,00, 

em 43,5% é de 8.801,00 a 17.600,00 e em 13,1% é de mais de 17.600,00. 
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Até R$ 1.100,00 
De R$ 2.200,00 a R$ 4.400,00 
De R$ 8.800,00 a R$ 17.600,00 
Acima de R$ 35.200,01 

De R$ 1.100,00 a R$ 2.200,00 
De R$4.400,00 R$ 8.800,00 
De R$ 17.600,01 a R$ 35.200,00 
NQD 

44% 

31% 

7% 
11% 

2% 2% 
0% 3% 

6% 

Graduação Especialização ou Residência Mestrado Doutorado 

71% 

23% 

0% 

 
 

 
Gráfico 4 - Distribuição dos docentes de acordo com renda familiar 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Com relação ao mais alto nível de formação, 70,9% são doutores, 22,7% 

mestres, 5,8% especialistas e 0,6% graduados. Quanto ao regime de trabalho em 

horas semanais 53,9% é 40 horas com Dedicação Exclusiva (DE), e 31,7% é 40 horas 

sem DE (Gráfico 5). 

 
Gráfico 5 - Distribuição dos docentes de acordo com o nível de formação 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Em relação às características de acessibilidade, 27 (3,4%) participantes 

declararam ser ‘pessoa com deficiência’ (PCD), dos quais em 37,0% a deficiência é 

física e em 14,8% é sensorial (Gráfico 6). 
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Não Física Intelectual Auditiva Visual Outros Não sei 

95,5% 

0,6% 

0,9% 
1,6% 

0,9% 
0,1% 

0,5% 

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não sei NQR 

0% 

38% 

22% 

10% 
23% 

3% 4% 

 
 

 
Gráfico 6 - Distribuição dos docentes de acordo com ser ou não pessoa com deficiência 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Na questão que avalia a estrutura da UPE em relação às condições de 

acessibilidade para PCD no seu Campus, 26,1% avaliaram como ótimo/ bom; 38,2% 

como regular, 31,2% como Ruim/Péssimo e 4,5% não sabem ou não quiseram 

responder (NQR). 

 
Gráfico 7 - Avaliação dos docentes com respeito às condições de acessibilidade para PCD 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Com respeito às questões 7.1 a 7.3 que tratam do cumprimento institucional da 

Missão da UPE e ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) de acordo com as 

Dimensões Ensino, Pesquisa e Extensão, encontrou-se que o cumprimento da Missão 
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foi ótimo-bom para as Dimensões Ensino, Pesquisa e Extensão, respectivamente para 

Ensino, 88,6%, 68,6% e 74,6% dos docentes (Gráfico 8). 

 
 

Gráfico 8 - Avaliação dos docentes de acordo com o cumprimento da Missão Institucional da 

UPE nas dimensões Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Com relação ao papel Institucional da UPE na formação de cidadãos críticos e 

reflexivos, este foi avaliado como ótimo-bom por 74,6% dos participantes, regular para 

19,2% e ruim-péssimo para 5,0% (Gráfico 9). 

 
Gráfico 9 - Avaliação dos docentes de acordo com a formação de cidadãos críticos e 

reflexivos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Em relação ao seu conhecimento acerca do PDI institucional, 72,2% avaliaram 

que seu conhecimento é ótimo-bom; para 18,0% é regular e é ruim-péssimo para 

13,1% dos participantes a quem a pergunta se aplicava (Gráfico 10). Entretanto, na 

pergunta sobre se contribuiu para a construção, discussão e avaliação do PDI 

institucional entre os que se aplicavam, 35,5% dos participantes responderam que sim 

e 64,5% que não (Gráfico 11). Um percentual lamentável considerando que o 

documento esteve disponível para discussão em todas as unidades. 

 
Gráfico 10 - Avaliação dos docentes de acordo ao seu conhecimento sobre o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
Gráfico 11 - Avaliação dos docentes de acordo com a contribuição para construção, 

discussão e avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Nas questões que avaliaram as ações do PDI efetivadas em 2020 relativas às 

Dimensões Ensino, Pesquisa e Extensão no que diz respeito às suas metas, 

estratégias e indicadores observou-se que, dos participantes nos quais as perguntas 

se aplicam, respectivamente 64,9%, 60,3% e 58,6% consideraram que a efetivação 

das ações foi ótimo-bom respectivamente em relação às metas, estratégias e 

indicadores da Dimensão Ensino (Gráfico 12). 

 
Gráfico 12 - Avaliação dos docentes de acordo com as ações do PDI em relação à 

Dimensão Ensino relativos às suas metas, estratégias e indicadores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Enquanto na Dimensão Pesquisa foi ótimo-bom respectivamente para Metas, 

estratégias e indicadores para 60,0%, 56,0% e 54,1% dos participantes (Gráfico 13); 

e foi ótimo-bom em 61,9%, 58,9% e 57,8% respectivamente para metas, estratégias 

e indicadores na Dimensão Extensão (Gráfico 14). 

60% 
 

50% 
 

40% 
 

30% 
 

20% 
 

10% 
 

0% 

Metas Estratégias Indicadores 

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não sei Não se aplica 



41 
 

 
 

 
Gráfico 13 - Avaliação dos docentes de acordo com as ações do PDI em relação a 

Dimensão Pesquisa relativos as suas metas, estratégias e indicadores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Gráfico 14 - Avaliação dos docentes de acordo com as ações do PDI em relação à 

Dimensão Extensão relativos às suas metas, estratégias e indicadores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Em relação ao vínculo, a maioria (86,1%) dos servidores lotados na UPE são 

estatutários, 5,9% são professores substitutos, enquanto 3,8% são tutores na 

modalidade EAD, 2,5% são servidores públicos de outros órgão cedidos à UPE e 1,8% 

são docentes convidados. Quanto ao regime de trabalho observa-se (Gráfico 15) que 

a maioria dos docentes apresentam uma carga horária de 40 horas semanais, sendo 

54% com dedicação exclusiva e 31% sem dedicação exclusiva, 7 % com 30 horas 
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semanais, 7% com 20 horas semanais, 1% se enquadra como outros e apenas um 

docente (0,1%) relata 25 horas em pós-graduação. 

 
Gráfico 15 - Avaliação dos docentes de acordo com regime de trabalho em horas semanais 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

A avaliação sobre a existência de ações de inclusão educacional e de promoção 

da acessibilidade para os professores com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação foram avaliadas tomando sete 

itens ótimo, bom, regular, ruim, péssimo, não se aplica e não sei como medida, a 

maioria (68%) avaliou como bom e regular, somando os que avaliaram como Ruim e 

Péssimo (17%) e apenas 8% acham que a inclusão está ótima. Enquanto 7% não 

sabem ou não se aplica (Gráfico 16). O resultado demonstra uma demanda em 

relação ao fortalecimento da educação inclusiva na UPE garantindo o atendimento de 

diferentes necessidades dos docentes. 
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Gráfico 16 - Avaliação dos docentes de acordo com as ações de inclusão educacional e 

promoção da acessibilidade para os professores com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Com relação às ações de planejamento (Gráfico 17) foi inicialmente avaliada a 

aquisição de materiais de consumo para a realização das atividades pedagógicas. 

Quanto a essa questão, 33% dos docentes afirmam que é regular seguido por 29% 

que classificam como bom e 22% estão entre ruim e péssimo. 

 
Gráfico 17 - Avaliação dos docentes de acordo com as ações de planejamento para 

aquisição de materiais de consumo para a realização de atividades pedagógicas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Sobre a compatibilidade entre as atividades ofertadas em sua unidade e os 

recursos financeiros disponíveis, a maioria também considera regular (33 %), bom (29 

%), seguido por ruim e péssimo (22%) (Gráfico 18). 

 
 

Gráfico 18 - Avaliação dos docentes de acordo com as ações de planejamento e 

compatibilidade entre as atividades ofertadas em sua unidade e os recursos financeiros 

disponíveis 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 
Quanto ao apoio financeiro para os docentes participarem de eventos (Gráfico 

19), a maioria considera regular (25,8%), ruim (25,0), péssimo (20,9%) e bom (13,4%), 

o que demonstra a necessidade de investimentos da UPE para apoiar os docentes 

nesse sentido de modo a propiciar a visibilidade da produção científica dos docentes, 

bem como a atualização de conhecimentos e articulação com outros pesquisadores. 
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Gráfico 19 - Avaliação dos docentes de acordo com as ações de planejamento ao apoio 

financeiro para docentes participarem de eventos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Na avaliação dos resultados dos relatórios produzidos pelos órgãos da UPE para 

subsidiar o planejamento (Gráfico 20), a maioria considera bom (33,3%), regular 

(29,3%) e 15,1% não souberam responder. O que permite refletir sobre a necessidade 

de divulgação entre os docentes da importância dos relatórios e como eles são 

empregados no processo de planejamento institucional. Quanto ao suporte para 

atividades acadêmicas fora da UPE (escolas, campo, hospitais), a maioria considera 

regular (28,3%), seguida por bom (20,2%), ruim (19,3%) e péssima (13,4%). 

 
Gráfico 20 - Avaliação dos docentes de acordo com as ações de planejamento relativas aos 

resultados dos relatórios produzidos pelos órgãos da UPE para subsidiá-lo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Quando questionado se o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) ao qual o docente 

está vinculado incorpora métodos e técnicas pedagógicas, como metodologias ativas 

de ensino que favorecem a aprendizagem dos alunos com transtornos globais do 

desenvolvimento, TDAH, Dislexia (Gráfico 21). 

A maioria (70%) respondeu que as metodologias não estão incluídas no PPC ou 

que não sabiam opinar sobre a pergunta. Enquanto 29% afirmaram que existe a 

inclusão das referidas metodologias no PPC ao qual está vinculado. Esse percentual 

aponta para uma demanda que visa à priorização e/ou maior visibilidade para as 

metodologias ativas no âmbito da educação inclusiva serem integradas ao PPC dos 

cursos ofertados pela UPE, sendo capaz eliminar barreiras e possibilitar o acesso ao 

currículo, à comunicação e aos espaços físicos considerando as especificidades de 

cada discente, promovendo a formação integral dos alunos com deficiência. 

 
 

Gráfico 21 - Avaliação dos docentes de acordo com as ações de planejamento relativas ao 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC) ao qual está vinculado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Em relação aos períodos letivos 2020.1 e 2020.2 realizados de forma remota 

devido ao contexto da pandemia de COVID-19 foram avaliados quanto ao acesso à 

internet que permitisse o docente desenvolver as atividades acadêmicas de forma 

satisfatória (Gráfico 22). Sendo que a maioria (66%) qualifica o acesso à internet como 

bom e regular, 19% como ótimo e 13% somam os docentes que consideram ruim e 

péssimo. 
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Gráfico 22 - Avaliação dos docentes de acordo com os períodos letivos 2020.1 e 2020.2 em 

relação ao acesso à internet para desenvolver suas atividades acadêmicas satisfatoriamente 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 
Em relação ao mesmo período (2020.1 e 2020.2) foi solicitada a avaliação do 

local da residência do docente em que realizou as atividades (Gráfico 23). A maioria 

dos respondentes (73%) qualifica como bom e ótimo, 21% como regular e 5% como 

ruim e péssimo. 

 
Gráfico 23 - Avaliação dos docentes de acordo com os períodos letivos 2020.1 e 2020.2 em 

relação ao local em sua residência em que realiza suas atividades 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Sobre o tempo de trabalho semanal do docente (Gráfico 24) nos períodos letivos 

2020.1 e 2020.2 na UPE 85,1% acreditam que a jornada de trabalho aumentou. Esse 

grupo classificou entre “aumentou muito” e “aumentou um pouco”. Enquanto que 

“manteve-se igual” para 10,7% dos docentes, “diminuiu um pouco” para 1,4% e 

“diminuiu muito” para 0,8%. Verificou-se que o ensino remoto durante os referidos 

semestres gerou uma maior demanda de tempo para o docente executar as atividades 

o que provavelmente acabou sobrecarregando os docentes expostos a maiores 

exigências e desafios, assim como às descobertas e às novas formas de 

aprendizagem no ensino remoto. 

 
 

Gráfico 24 - Avaliação dos docentes de acordo com o tempo de trabalho semanal nos períodos 

letivos 2020.1 e 2020.2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022 

 
 

A avaliação acerca da natureza das atividades acadêmicas (Gráfico 25) nos 

períodos letivos 2020.1 e 2020.2 teve como maior índice as atividades totalmente 

remotas (58%) e predominantemente remotas (25%), o que somando contabiliza 83% 

das atividades acadêmicas. É sabido que devido à crise sanitária vivenciada na 

pandemia a universidade suspendeu a maioria das atividades presenciais 

contribuindo da melhor maneira possível para minimizar as condições de transmissão 

do coronavírus. 
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Gráfico 25 - Avaliação dos docentes de acordo com a natureza das atividades acadêmicas 

nos períodos letivos 2020.1 e 2020.2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Na questão referente às estratégias mais utilizadas pelos docentes para 

comunicação com os discentes (Gráfico 26) durante o período letivo 2020.1 e 2020.2, 

observa-se que os docentes fizeram uso de várias estratégias concomitantemente. 

Das respostas identificadas, o Google Classroom (32,3%), o E-mail (28,8%) e o 

WhatsApp (28,3%) foram as estratégias apontadas como as mais utilizadas. 

 
Gráfico 26 - Avaliação dos docentes de acordo com as estratégias utilizadas para 

comunicação com os discentes durante os períodos letivos 2020.1 e 2020.2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Como a grande maioria dos conteúdos foram vivenciados a partir de reuniões 

virtuais (Gráfico 27), a grande maioria dos docentes se utilizou das funcionalidades de 

gravação de aulas, disponíveis nas diversas plataformas. Do total de participantes, 74 

docentes (9,2%) gravaram as aulas apenas para seu registro e 388 docentes (48,7%) 

gravaram as aulas para disponibilizar para os estudantes. Por fim, 334 docentes não 

fizeram a gravação das suas aulas (41,9%). 

 
 

Gráfico 27 - Avaliação dos docentes de acordo com a gravação das aulas durante os 

períodos letivos 2020.1 e 2020.2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Quanto ao desenvolvimento das atividades de ensino, os docentes emitiram 

opiniões em 6 eixos diferentes: (I) duração dos períodos, (II) uso de ferramentas 

digitais, (III) participação dos discentes nas aulas síncronas, (IV) execução de 

atividades assíncronas pelos discentes, (V) resultados das avaliações da 

aprendizagem pelo discente e (VI) qualidade da aprendizagem do discente. 

Aproximadamente 40% dos docentes avaliaram a duração do semestre como 

satisfatória (ótimo ou bom), 34% avaliaram como regular e 24% como insatisfatória 

(ruim ou péssimo), e os demais docentes, totalizando 2% responderam que a pergunta 

não se aplica ou não sabem responder (Gráfico 28). Pode-se perceber que mais da 

metade dos docentes não estão satisfeitos com a duração dos semestres. 
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Gráfico 28 - Avaliação dos docentes sobre as atividades de ensino desenvolvidas nos 

períodos letivos 2020.1 e 2020.2 em relação a duração dos períodos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Quanto às ferramentas digitais no processo de ensino/aprendizagem (Gráfico 

29), 70% os docentes avaliaram que seu uso foi satisfatório (ótimo ou bom), 24% como 

regular e os 6% restantes como insatisfatória ou não souberam opinar. 

 
 

Gráfico 29 - Avaliação dos docentes de acordo com as atividades de ensino desenvolvidas 

nos períodos letivos 2020.1 e 2020.2 em relação ao uso das ferramentas digitais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Quanto à participação do discente nas atividades síncronas (Gráfico 30), temos 

um cenário em que mais da metade dos docentes não demonstra satisfação plena 
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com a participação dos discentes nas atividades síncronas, parcela que corresponde 

a 53% dos participantes. Os demais 47% avaliam que a participação dos discentes foi 

boa ou ótima. 

 
Gráfico 30 - Avaliação dos docentes de acordo com as atividades de ensino desenvolvidas 

nos períodos letivos 2020.1 e 2020.2 em relação a participação de discentes nas aulas 

síncronas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 
A situação se inverte quanto à realização de atividades assíncronas pelos 

discentes (Gráfico 31). Do total, 59% dos docentes avaliaram como satisfatória (bom 

ou ótimo), enquanto 30% avaliam como regular e os demais 11% classificam como 

ruim, péssimo, não sabem responder ou informam que não se aplica. 
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Gráfico 31 - Avaliação dos docentes de acordo com as atividades de ensino desenvolvidas 

nos períodos letivos 2020.1 e 2020.2 em relação a execução das atividades assíncronas 

pelos discentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Quanto ao resultado das avaliações da aprendizagem por parte dos discentes 

(Gráfico 32), os docentes avaliam em sua grande maioria como satisfatória (64%), 

27% avaliam como regular, e os demais docentes (9%) avaliam como ruim, péssimo, 

não sabem responder ou responderam que não se aplica. 

 
 

Gráfico 32 - Avaliação dos docentes de acordo com as atividades de ensino desenvolvidas 

nos períodos letivos 2020.1 e 2020.2 em relação ao resultado das avaliações da 

aprendizagem pelo discente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Quanto à qualidade da aprendizagem discente (Gráfico 33), o resultado é um 

pouco menos expressivo, com um percentual menor de docentes satisfeitos com o 

resultado, totalizando 53%. Do total, 34% apontam como regular, 8% apontam como 

ruim, 3% como péssimo e os outros 2% dizem respeito a docentes que não sabem 

responder ou informaram que a pergunta não se aplica. 

 
Gráfico 33 - Avaliação dos docentes de acordo com as atividades de ensino desenvolvidas 

nos períodos letivos 2020.1 e 2020.2 em relação a qualidade da aprendizagem discente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Quanto ao quantitativo de docentes para atender as demandas do seu curso 

(Gráfico 34), menos da metade dos docentes acredita que este quantitativo é bom ou 

ótimo, totalizando 44%. Do total, 34% apontam que o quantitativo de professores em 

seu curso é regular, 14% como ruim e 5% como péssimo. Ou seja, são 53% que se 

sentem de alguma forma insatisfeitos. 
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Gráfico 34 - Avaliação dos docentes de acordo com as atividades de ensino desenvolvidas 

nos períodos letivos 2020.1 e 2020.2 em relação ao quantitativo de docentes para atender 

as demandas do seu curso 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 
Quanto ao sistema de avaliação docente (Gráfico 35), 51% dos docentes 

demonstram-se satisfeitos, enquanto 31% acham o sistema regular, 9% o acham ruim 

e 4% péssimo. 

 
 

Gráfico 35 - Avaliação dos docentes de acordo com as atividades de ensino desenvolvidas 

nos períodos letivos 2020.1 e 2020.2 em relação ao sistema de avaliação docente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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No que se refere a ações para qualificação da prática pedagógica dos docentes 

(Gráfica 36), mais da metade está insatisfeita, representando 51% do total (34% 

regular, 11% ruim e 6% péssimo). Classificam como bom ou ruim, um total de 47% 

dos docentes. 

 
 

Gráfico 36 - Avaliação dos docentes de acordo com as atividades de ensino desenvolvidas 

nos períodos letivos 2020.1 e 2020.2 em relação às ações para qualificação da prática 

pedagógica dos docentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Quanto a ações que visam o cuidado com a saúde física e mental (Gráfico 37), 

os docentes mostram fortemente a sua insatisfação, totalizando 68% do total (regular, 

ruim ou péssimo). Classificam como boas ou ruins, 26% dos docentes. 
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Gráfico 37 - Avaliação dos docentes sobre as atividades de ensino desenvolvidas nos 

períodos letivos 2020.1 e 2020.2 em relação em relação às ações que visem ao cuidado 

com a saúde física e mental 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Quanto ao acolhimento e orientação em situações de constrangimento, assédio 

e discriminação (Gráfico 38), 19% dos docentes informaram que não sabem 

responder ou a pergunta não se aplica. Um percentual grande comparado com as 

outras perguntas. Do total, 41% dos docentes classificaram como ruim, péssimo ou 

regular, enquanto 39% dos docentes acreditam que o acolhimento é bom ou ótimo. 

 
 

Gráfico 38 - Avaliação dos docentes de acordo com as atividades de ensino desenvolvidas 

nos períodos letivos 2020.1 e 2020.2 em relação ao acolhimento e orientação em situações 

de constrangimento, assédio e discriminação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Quanto ao próprio desempenho acadêmico (Gráfica 39), os docentes se 

dividiram em sua maioria entre bom e regular, com 39% e 31% respectivamente. Do 

restante, 9% acreditam que tiveram um desempenho ótimo, 10% ruim, e 6% péssimo. 

 
Gráfico 39 - Avaliação dos docentes de acordo com as atividades de ensino desenvolvidas 

nos períodos letivos 2020.1 e 2020.2 em relação ao desempenho acadêmico nos períodos 

letivos remotos 2020.1 e 2020.2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 
Com relação ao apoio institucional para os períodos letivos 2020.1 e 2020.2. 

Quanto aos recursos tecnológicos (Gráfico 40), adotados pela UPE como alternativa 

para cumprir as atividades de ensino-aprendizagem, 72% os professores avaliaram 

que este apoio foi bom ou ótimo, 16% como regular, e os docentes que avaliaram 

como ruim ou péssimo somam 7%. 
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Gráfico 40 - Avaliação dos docentes de acordo com as atividades de ensino desenvolvidas 

nos períodos letivos 2020.1 e 2020.2 em relação aos recursos tecnológicos, adotados pela 

UPE como alternativa para cumprir as atividades de ensino-aprendizagem 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Quanto à atuação da direção de sua Unidade no sentido de possibilitar 

segurança e tranquilidade para a superação das dificuldades (Gráfico 41), 72% dos 

professores avaliaram que este apoio foi bom ou ótimo, 16% como regular, e os 

docentes que avaliaram como ruim ou péssimo somam 7%. 

 
 

Gráfico 41 - Avaliação dos docentes de acordo com as atividades de ensino desenvolvidas 

nos períodos letivos 2020.1 e 2020.2 em relação ao desempenho acadêmico nos períodos 

letivos remotos 2020.1 e 2020.2 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Quanto à atuação das coordenações de forma a promover ações de formação 

pedagógicas com uso das ferramentas virtuais, a grande maioria dos docentes avaliou 

como boa ou ótima, somando 76%. Do restante dos docentes, 15% avaliaram como 

regular, e 7% avaliaram como ruim ou péssima (Gráfico 42). 

 
 

Gráfico 42 - Avaliação dos docentes de acordo com as atividades de ensino desenvolvidas 

nos períodos letivos 2020.1 e 2020.2 em relação a atuação das coordenações de forma a 

promover ações de formação pedagógicas com uso das ferramentas virtuais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 
Algumas Considerações 

Neste espaço consta especificamente a questão aberta presente exclusivamente 

nas avaliações da categoria Docentes. O foco principal desta análise foram as 

dimensões 1, 2 e 5 do SINAES, definidas como ponto fulcral da Avaliação Institucional 

2021. A metodologia de análise adotada foi quantitativa e qualitativa. Inicialmente foi 

contabilizado e verificado a incidência de respostas válidas, se as avaliações eram 

positivas, neutras ou negativas, se essas respostas continham justificativas ou não e 

se nessas justificativas as dimensões 1, 2 e 5 apareceriam, com que frequência e se 

apareciam como ponto positivo, negativo e\ou neutro. Por fim, foi realizada a análise 

qualitativa balanceando com o peso da incidência das respostas. 

Avaliação Institucional 2021 contou com um total de 4.451 avaliações, das quais 

o total de avaliações válidas para a categoria “Docentes” foi 796. Desses 796 

docentes, 464 (58%) entregaram respostas válidas para a questão: “registro da 

2% 
1% 

4% 

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não se aplica Não sei 

44% 

15% 
32% 

2% 



61 
 

 
 

 

autoavaliação relacionada ao desempenho acadêmico nos períodos letivos 

remotos 2020.1 e 2020.2”, enquanto 332 (42%) optaram por não responder. O 

universo de análise incidirá sobre as 464 avaliações válidas para essa questão. 

Ao ler as respostas foi identificado que algumas continham apenas aspectos 

positivos, outras apenas aspectos negativos, outras, apenas aspectos neutros e ainda 

havia respostas que continham aspectos positivos, negativos e\ou neutros\regulares 

concomitantemente. Do total, 235 respostas (51%) continham algum aspecto 

negativo, 296 respostas (64%) continham algum aspecto positivo e 54 respostas 

(11%), algum aspecto neutro ou regular. 

Ao que se está chamando de aspectos positivos, neutros e negativos diz respeito 

à avaliação expressa que os próprios docentes apresentam, ou seja, se eles dizem 

que foi “ótimo”, “satisfatório”, “bom”, “produtivo”, “eficaz” ou que algo “ajudou a 

melhorar”, “me surpreendi positivamente”, dentre outros, classificados como aspecto 

positivo. Do mesmo modo se expressamente aparecem expressões como “período 

difícil”, “não teve a mesma qualidade”, “ficou limitada”, “baixa de desempenho”, “me 

sinto exausta”, etc. qualificados como aspecto negativo. Para aspectos neutros e 

regulares contou resposta expressa do docente e o não aparecimento de resposta 

expressa, por exemplo, quando o docente apenas afirma algo sem dizer se foi positivo, 

negativo ou regular, nesse caso foi classificado como neutro, ou seja, nem positivo e 

nem negativo. É importante salientar que essa avaliação dos aspectos é também uma 

avaliação qualitativa, pois todas as respostas foram lidas e observadas o contexto 

antes de serem classificadas. 

Para subsidiar a análise qualitativa, foram divididas as respostas entre 

justificadas e não justificadas. As respostas apontadas como “não justificada” contêm 

respostas diretas como, “ótimo”, “bom”, “satisfatório”, “regular”, “mediana”, 

“prejudicada”, etc. Já as respostas justificadas quando o docente desenvolve a 

argumentação para além de uma palavra, nota ou expressão e elenca motivos para 

sua avaliação. 

Ao todo foram 464 respostas válidas, desse total, 313 (67%) têm pelo menos 

uma justificativa, enquanto 151 (32%) não têm nenhuma justificativa. Dentre as 

respostas não justificadas chama atenção o quantitativo de respostas positivas, 

neutras e negativas. Das 151 respostas sem justificativas, 80% das respostas são 

positivas, 16% neutras e apenas 4% negativas. Do total de respostas válidas (464), 

51% das respostas com aspectos negativos, apenas 1% dos docentes que avaliaram 
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de forma negativa não justificaram suas respostas, enquanto dos 64% de respostas 

positivas, 26% não apresentaram justificativas. 

A partir de agora as avaliações vão se concentrar no percentual de respostas 

com justificativa e nas dimensões do 1, 2 e 5 do SINAES. Ao todo foram encontradas 

313 respostas com justificativas. Entretanto, em 21 respostas (7%) não aparece 

nenhuma das três dimensões foco da atenção deste relatório. É importante ressaltar 

que dessas 21 respostas, uma diz sobre dificuldades com uma deficiência auditiva e 

as outras mencionam questões à pandemia Covid-19, mas sem trazer justificativas 

que possam objetivamente ser classificadas nas dimensões 1, 2 ou 5 do SINAES. 

 
Dimensão 1 do SINAES – Missão Institucional, Metas e Objetivos do PDI 

Aspectos da Dimensão 1 foram citados em 12 respostas, totalizando 3% das 

respostas válidas e 4% das respostas válidas e justificadas. Das 12 respostas, 3 

apresentam aspectos positivos e 9 aspectos negativos. Não foram apresentados 

aspectos neutros ou regulares para esta dimensão. 

Foram citados como pontos positivos a ampliação de ações acadêmicas para a 

sociedade, a atuação em ações interinstitucionais e a projeção internacional de 

algumas ações acadêmicas. Já entre os pontos negativos estão: queixas sobre 

aparelhamento político-ideológico dentro da Instituição; denúncias sobre assédio 

moral, racismo, xenofobia, violência física e solicitação de acolhimento institucional 

aos alunos (dever da UPE para com os direitos humanos e igualdade étnico-racial); 

abismo social e falta de inclusão paralelo ao dever da Universidade em promover 

inclusão democrática. 

 
Dimensão 2 do SINAES – Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Aspectos da Dimensão 2 foram citados em 231 respostas, totalizando 50% das 

respostas válidas e 74% das respostas válidas e justificadas. Das 231 respostas, 142 

apresentam aspectos positivos, 133 apresentam aspectos negativos e 12 apresentam 

aspectos neutros ou regulares. Dessas 12 que apresentam aspectos neutro\regular, 

2 também apresentam aspectos negativos e nenhuma, aspectos positivos. Em 55 

respostas encontram-se aspectos tanto positivos quanto negativos. Dentre as 

respostas categorizadas como neutras ou regulares estão aquelas que não são 

classificadas expressamente positivas ou negativas e as que são expressamente 

classificadas como regulares, tais como “regular, mas melhorando no decorrer das 
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ações desenvolvidas”, “razoável em termos de ensino aprendizagem”, “muito esforço 

com resultados medianos”, “resultado de aprendizagem regular, captando os 

principais tópicos trabalhados...”. 

Os 142 questionários contendo aspectos positivos geraram ao todo 185 

justificativas que foram distribuídos em 26 categorias. Os aspectos positivos trazidos 

pelos docentes estão centrados principalmente nas seguintes categorias: docentes 

que afirmam terem conseguido manter ou realizar as atividades e terem tido 

resultados ou retorno positivo junto aos docentes (37); Docentes que relatam 

inovações na prática pedagógica como aplicação de metodologias ativas, novos 

modelos de aula, desenvolvimento de novas estratégias, potencialidades e 

habilidades pedagógicas (30); Justificativas de esforço pessoal exemplificado em falas 

como “busco excelência em tudo que faço”, “fiz o melhor para fomentar a 

aprendizagem”, “busco sempre melhorar”, etc. (19); Relatos atribuem o sucesso às 

capacidades de superação, de adaptação, criatividade, reinvenção... (18); Boa 

adaptação ao modelo remoto e suas tecnologias (11); Justificativas de que sem os 

atrasos do trânsito e tempo de deslocamento, a frequência e participação nas aulas 

melhoraram resultando em maior aproveitamento (11); Relatos de que houve melhora 

na produção e desempenho acadêmico com mais participação em eventos, 

publicações, qualis, orientações, programas de extensão e projetos com alunos (11); 

Docentes que acharam que o ensino remoto trouxe benefícios que podem ser 

agregados ao processo de ensino aprendizagem ou veem no modelo híbrido soluções 

para problemas do modelo presencial (9); Aqueles que acharam a experiência - do 

ensino remoto - proveitosa e produtiva (7); e os que elogiaram o engajamento de 

discentes e docentes em circunstâncias desfavoráveis (6). Há ainda outras 16 

categorias que tiveram entre 1 e 4 citações. 

Com relação às justificativas negativas, a categoria que concentrou a maior 

quantidade de citações (44) diz respeito ao calendário acadêmico com períodos 

letivos reduzidos. Segundo os docentes, o período reduzido: se tornou desafiador, 

difícil e cansativo; inviável, impossível ou difícil cumprir as demandas e conteúdo das 

ementas; faltou tempo para planejar, adaptar e executar as atividades; gerou 

sobrecarga de trabalhos, atividades extras e assíncronas prejudicando o processo de 

ensino-aprendizagem. 

A avaliação da aprendizagem também provocou os docentes, foram 16 

considerações sobre as ausências de recursos, estratégias e limitações da avaliação 
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da aprendizagem no ensino remoto, mais 7 sobre dificuldade de observar se os 

estudantes estão acompanhando as aulas com as câmeras fechadas. Outra 

preocupação que mobilizou respostas foi quanto a apoio ao discente. A dificuldade de 

acesso à internet, a falta de equipamentos para acompanhar as aulas e as condições 

financeiras para tal, foram citadas em 15 ocasiões. O desgaste e a menor participação 

do corpo discente foram citados 6 vezes e a excessiva demanda e ansiedade, 5 vezes. 

Parte significativa (24%) das avaliações foi realizada elencando pontos positivos 

e negativos. E eventualmente algumas avaliações taxativamente positivas ou 

negativas continham ressalvas sobre a pandemia como “nesse período pandêmico”, 

“apesar de desafiador”, “foi um desafio grande, mas consegui superar”, “me esforcei”, 

“apesar disso, senti claro amadurecimento no processo”, “creio que cumprimos o 

delimitado, mas não vejo a hora do retorno às aulas presenciais”, etc. Também é 

importante ressaltar que muitas das avaliações que continham a dimensão 2 também 

continham a dimensão 5 de forma imbricada como veremos no próximo tópico. Ao 

todo, 94 respostas contém as dimensões 2 e 5 concomitantemente. 

 
Dimensão 5 do SINAES – Políticas de Pessoal e Programas de Formação. 

Aspectos da dimensão 5 foram citados em 149 respostas, totalizando 32% das 

respostas válidas e 48% das respostas válidas e justificadas. Das 149 respostas, 27 

apresentam aspectos positivos e 130 apresentam aspectos negativos. Apenas 8 

respostas apresentam aspectos positivos e negativos concomitantemente. Não foram 

apresentados aspectos neutros ou regulares para esta dimensão. 

O aspecto positivo mais citado, com 18 ocorrências, diz sobre a política de 

formação e capacitação docente e, dentro deste tópico, os ganhos de qualificação 

tecnológica foram citados em 12 respostas. Em contrapartida, como aspecto negativo, 

a falta de formação\capacitação também foi citada em 18 respostas. 

Os aspectos negativos mais citados foram sobre as condições objetivas de 

trabalho. Sobrecarga de trabalho no período foi citada 61 vezes, somando mais com 

4 citações específicas para a sobrecarga de trabalho dos coordenadores e mais 4 

justificando a sobrecarga de trabalho pela falta ou má administração de corpo docente 

e administrativo. 25 docentes se queixaram de sofrimento psicológico, mental e 

emocional e outros 6 indicaram tiveram a saúde física afetada em decorrência das 

condições de trabalho nesse período. 
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Ainda neste tópico, queixas sobre limitações de natureza tecnológica contou com 

25 citações e tempo excessivo de tela com 3. Houve ainda 15 citações à falta de 

estrutura física, equipamentos, recursos e condições precárias ou inadequadas, como 

trabalhar em casa, sem estrutura para as atividades que precisam de laboratório ou 

equipamentos. Além dessas 15 citações houve outras 26 onde os docentes 

reclamaram o uso, compra e manutenção de equipamentos próprios, mais gastos com 

internet e energia sem reajuste salarial ou ajuda de custo por parte da UPE. 

Cabe citar a falta de apoio técnico institucional (6), falta de acolhimento e suporte 

(6), a não valorização dos docentes (4), acúmulo e desvio de funções (4), dentre 

outras. 

Os pontos mais relevantes da dimensão 5 dizem respeito à necessidade de 

capacitação e de recursos para uso e manutenção de equipamentos e tecnologias. 

Estes dois pontos estão intrinsecamente ligados aos pontos ressaltados na dimensão 

2. As queixas versam sobre as dificuldades em lidar com as tecnologias que foram 

utilizadas durante o período remoto, sobre os custos de manutenção de 

equipamentos, internet, energia. Outro ponto importante foi o cansaço e o trabalho em 

excesso que foram citados como justificativa das condições de trabalho que por sua 

vez incidiam sobre a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 

 

 
3.2 Análise dos Dados – Discentes 

 

Um total de 2.503 estudantes respondeu ao questionário de avaliação 

institucional, o que corresponde a 17% de um total de 14.087 estudantes matriculados 

em 2020 (Relatório de Avaliação Institucional da UPE, 2020). Entretanto, a 

representatividade do total varia bastante entre as diferentes unidades e Campi da 

UPE. As maiores representações são de 36% (do total do Campus) para o Campus 

Mata Norte, 33% para o Instituto de Ciências Biológicas (ICB) e 32% para os Campi 

Mata Sul e Garanhuns e a menor representatividade é para o Núcleo de Educação à 

Distância (NEAD) com apenas 1% dos estudantes respondentes em relação ao total 

de estudantes da unidade matriculados em 2020 (Tabela 9 e Gráfico 43). 
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Tabela 9 - Distribuição de discentes participantes por unidade 

 

Unidade/Campus Respondentes Nº estudantes % 

Arcoverde 60 227 26,4 

Caruaru 40 190 21,1 

Garanhuns 432 1340 32,2 

Mata Norte 435 1203 36,2 

Mata Sul 37 115 32,2 

Petrolina 340 1747 19,5 

Salgueiro 37 164 22,6 

Serra Talhada 41 139 29,5 

POLI 433 2357 18,4 

ESEF 94 623 15,1 

FCAP 97 1263 7,7 

FCM 67 922 7,3 

FENSG 177 607 29,2 

FOP 117 472 24,8 

ICB 69 211 32,7 

NEAD 27 2507 1,1 

Total 2503 14087 17,8 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Gráfico 43 - Porcentagem dos estudantes de cada unidade da UPE que responderam ao 

questionário de Avaliação Institucional em 2021. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Mais de 80% dos estudantes respondentes têm menos de 30 anos (Gráfico 

44). 
 

Gráfico 44 - Distribuição dos discentes de acordo com a faixa etária 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Em relação ao total, 60% dos estudantes respondentes são do sexo feminino e 

40% do sexo masculino (Gráfico 45). Entretanto na Escola Politécnica (POLI) a 

porcentagem de estudantes do sexo masculino foi maior (aproximadamente 74%), 

assim como no Campus Caruaru (Gráfico 46). Do total, 10 discentes não quiseram 

escolher entre sexo masculino e sexo feminino. 

 
Gráfico 45 - Distribuição dos discentes de acordo com o sexo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Gráfico 46 - Número de Estudantes respondentes do sexo feminino e masculino por unidade 

da Universidade de Pernambuco (UPE), na Avaliação Institucional de 2021 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Mais da metade dos estudantes respondentes, 54%, se declaram pardos e 

pretos e 42% (1045) declaram-se brancos (Gráfico 47). Segundo a Base de Dados do 

Estado (http://www.bde.pe.gov.br/), em 2015, aproximadamente 60% da população 

se declarou parda. Quando analisamos por unidade, percebemos que em 7 das 16 

unidades analisadas possuem maior quantidade de estudantes que se declaram 

pardos, são elas: os campi Garanhuns, Mata Norte, Mata Sul, Petrolina, Salgueiro e a 

ESEF e o NEAD (Gráfico 48). 
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Gráfico 47 - Distribuição dos discentes de acordo com a raça/cor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Gráfico 48 - Número de estudantes respondentes por raça/cor por unidade da Universidade 

de Pernambuco (UPE), na Avaliação Institucional de 2021 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Do total de respondentes, 23% ingressaram na UPE por meio de cotas (Gráfico 

49). A UPE possui um sistema de cotas, onde 30% das vagas são reservadas para 

estudantes egressos de escolas públicas que tenham cursado integral, exclusiva e 

regularmente os anos finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) e todos os anos 

do Ensino Médio. Entretanto, quando se analisa os dados por unidade estudantil, 

percebe-se que as unidades com as maiores representações dos estudantes com 

cotas foram os campi Mata Norte, Mata Sul, Salgueiro e Arcoverde. 
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Gráfico 49 - Distribuição de estudantes que ingressaram na UPE por meio de cotas por 

unidade 

 

 

 

   
 

 

 
 

Nota: Para o cálculo da % do total por unidade, foi utilizado o número de estudantes 

matriculados por unidade no ano de 2020 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Cerca de 60% (1.536 estudantes) cursaram o Ensino Médio em escola pública. 

Analisando por unidade, observamos o mesmo padrão que a distribuição de cor/raça, 

com exceção da ESEF; as unidades que possuem a maior quantidade de estudantes 

que se declaram pardos são justamente as unidades que possuem a maior parte de 

estudantes que concluíram o ensino básico em escola pública (Gráfico 50). 

%
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Gráfico 50 - Distribuição de estudantes que cursaram o Ensino Médio em escola pública por 

unidade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Em relação à renda, cerca de 30% (729 estudantes) possuem renda familiar 

mensal até R$1.100,00 e 73% (1831 estudantes respondentes) têm renda familiar 

mensal de até R$ 4.400,00 (Gráfico 51). Quando analisamos por unidade, vemos que 

há diferenças no perfil socioeconômico (Gráfico 52). As unidades POLI, FCAP, FCM, 

FENSG, FOP e os campi Arcoverde e Serra Talhada possuem maiores rendas 

familiares do que as demais; embora as representatividades em relação ao total de 

estudantes por unidade sejam variadas, elas se distribuem nos dois grupos de 

maneira, aparentemente, similar. 

Segundo o IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/panorama) o rendimento 

nominal mensal per capita em 2020 foi de R$ 897,00, o que coloca Pernambuco em 

20º entre os estados brasileiros. Nesse contexto, a importância da UPE na formação 

humana, tanto profissional quanto pessoal, é extremamente relevante e deve ser 

avaliada em relação à melhoria de vida, no acompanhamento dos egressos. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/panorama
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Gráfico 51 - Distribuição de estudantes por renda familiar 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Gráfico 52 - Distribuição de estudantes por renda familiar e por unidade 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Apesar das baixas rendas mensais da maioria dos estudantes respondentes, 

apenas 15% do total (387 estudantes) tem ou teve algum apoio social para 

permanecer na universidade (Gráfico 53). Quando analisamos essa questão por 

unidade, percebemos uma porcentagem ainda menor por unidade, sendo que as mais 

representativas em relação ao total de estudantes por unidade foram Garanhuns, 

Mata Norte e o ICB, com 6 a 7% dos estudantes respondentes com algum apoio 

socioeconômico (foram utilizados os números de estudantes matriculados em 2020 
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por unidade). Nesse contexto, é fundamental um apoio socioeconômico maior do 

governo do estado para auxiliar esse jovem estudante, principalmente pardos e pretos 

e de baixa renda, até porque 72% (1807) dos estudantes estão desempregados. 

 
Gráfico 53 - Porcentagem dos estudantes respondentes, em relação ao total de estudantes 

matriculados em 2020 por unidade, que recebem ou receberam algum apoio 

socioeconômico para estudar 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Quase metade (46%) dos estudantes avalia como bom o cumprimento da 

missão institucional da UPE, na dimensão Ensino (Gráfico 54). Somando aos 35% 

dos estudantes que avaliam como ótimo, nos permite inferir que 81% (1853 

estudantes) da amostra, o que corresponde a 13% da população estudantil, acredita 

que a universidade “produz e difunde conhecimento por meio do ensino, pesquisa e 

extensão universitária, formando profissionais reflexivos, críticos e cidadãos para 

atender às demandas da sociedade” (PDI UPE). Nas dimensões de Pesquisa e 

Extensão, essa avaliação é mais baixa do que para a dimensão de Ensino. Mais 

estudantes avaliaram como regular o cumprimento das metas nessas dimensões e 

outros não quiseram opinar. 
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Gráfico 54 - Porcentagem dos estudantes respondentes, em relação ao cumprimento da 

missão institucional da UPE, na dimensão Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

O resultado acima é corroborado pelo questionamento de como os estudantes 

avaliam o papel institucional na formação de cidadãos críticos e reflexivos. A maioria 

(78%) dos estudantes respondentes (aproximadamente 14% do total de estudantes 

da UPE; n = 1.951) avalia como bom (44%) e ótimo nesse quesito (Gráfico 55). 

 
Gráfico 55 - Porcentagem dos estudantes respondentes, em relação ao papel da Instituição 

na formação de cidadãos críticos e reflexivos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Mais da metade da comunidade estudantil avalia como regular (29%; n=736), 

ruim e péssimo (somam 25%; 350 e 280, respectivamente), em relação ao próprio 

conhecimento do PDI (Gráfico 56). Consideram que têm um bom conhecimento 24% 

(611) dos estudantes (figura 15). Esse quadro de conhecimento pelos estudantes do 

PDI provavelmente tem relação com a baixa participação dos estudantes na sua 

construção, na sua avaliação, modificação. A maior parte (73%) afirma não ter 

participado da construção do PDI (Gráfico 57). Essa participação é fundamental para 

que a instituição tenha amplos e profundos efeitos benéficos primordialmente em seus 

discentes, em seus formandos. O conhecimento e a avaliação dos instrumentos de 

gestão, das metas, dos seus indicadores de sucesso, das estratégias estabelecidas. 

 
 

Gráfico 56 - Porcentagem dos estudantes respondentes, em relação ao conhecimento acerca 

do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UPE (2019/2023) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

35,0% 
 

30,0% 
 

25,0% 
 

20,0% 
 

15,0% 
 

10,0% 
 

5,0% 
 

0,0% 

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não quiseram 
opinar 



76 
 

 
 

 
Gráfico 57 - Porcentagem dos estudantes respondentes, em relação a contribuição para a 

construção, discussão e avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UPE 

(2019/2023) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Quando se avalia sobre as ações efetivadas até 2020 do PDI na dimensão 

Ensino, a primeira questão, nesse conjunto, traz as metas de maneira específica e a 

maioria dos estudantes (81%) avalia como ótimas e boas (Gráfico 58). A partir das 

outras perguntas especificando os indicadores e estratégias dentro do PDI, o padrão 

das respostas se altera (Gráficos 59 e 60): passam de maioria boa e ótima no quesito 

metas na dimensão ensino, para maioria boa e regular em todos os outros quesitos 

em todas as dimensões. O que indica que ao ser questionado de forma genérica, 

como aparentemente foi inicialmente interpretado pelo estudante, o mesmo tende a 

responder de maneira positiva. Entretanto quando o estudante percebe, a partir da 

segunda questão desse bloco, que a pergunta é mais específica, seja para 

estratégias, metas ou indicadores, aumenta de 1% para 30% de estudantes que não 

quiseram opinar; é possível verificar no Gráfico 57 a discrepância entre os que não 

quiseram opinar na avaliação das metas (próximo a 1%), das estratégias e indicadores 

(próximo a 30%), na dimensão Ensino. 
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Gráfico 58 - Porcentagem dos estudantes respondentes, em relação as ações efetivadas até 

2020 do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UPE na Dimensão de Ensino 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Gráfico 59 - Porcentagem dos estudantes respondentes, em relação as ações efetivadas até 

2020 do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UPE na Dimensão de Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Gráfico 60 - Porcentagem dos estudantes respondentes, em relação as ações efetivadas até 

2020 do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UPE na Dimensão de Extensão 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 
Quando questionados sobre as condições de acessibilidade para pessoas com 

deficiência, cerca de 30% (779 estudantes) consideram regular (Gráfico 61). A maioria 

das unidades tiveram maior quantidade de estudantes avaliando como regular as 

condições de acessibilidade; somente nos Campi Garanhuns e Mata Norte, essas 

condições foram avaliadas como boas pela maioria dos estudantes (aproximadamente 

34% em ambas as unidades) (Gráfico 62). Em outra questão foram incluídos 

especificamente estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento 

e altas habilidades/superdotação, e nesse caso a maior parte (64%) não soube 

responder (Gráfico 63). 
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Gráfico 61 - Porcentagem dos estudantes respondentes, em relação as condições de 

acessibilidade no seu Campus para pessoas com deficiência 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Gráfico 62 - Número de estudantes respondentes que avaliaram as condições de 

acessibilidade da Unidade em que estudam 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Gráfico 63- Porcentagem dos estudantes respondentes, em relação as ações de inclusão 

educacional e promoção da acessibilidade para os estudantes com deficiência, transtornos 

globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no Campus 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Ensino remoto durante a pandemia 

No ano de 2021, até o momento da avaliação, foram vivenciados os períodos 

letivos de 2020.1 e 2020.2 de maneira majoritariamente remota, salvo as 

especificidades de cada curso. Os discentes foram questionados sobre a forma como 

tiveram acesso para a realização das atividades acadêmicas durante os períodos 

letivos (2020.1 e 2020.2), no que concerne aos dispositivos tecnológicos. No Gráfico 

64 abaixo é possível observar o percentual de estudantes da UPE dos mais diferentes 

Campi em relação ao acesso via computador. Podemos observar que 10,55% dos 

estudantes não usam computador/notebook, 23,61% (591), tem uso compartilhado e 

que 65,84 % (1648) usam o computador/notebook para a realização das atividades 

acadêmicas de forma individual. 
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Gráfico 64 - Número de estudantes que responderam que acessaram as aulas nos períodos 

2020.1 e 2020.2 pelo computador 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Podemos observar na Gráfico 65 abaixo que a maioria dos estudantes faz o 

acesso através do seu smartphone e isso corrobora com o que o Instituto de Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), apontou em pesquisas realizadas entre 2018 e 

2019. O estudo apontou que a cada 10 brasileiros 8 possuem celular/smartphone1. 

Fica perceptível que os estudantes da UPE na sua grande maioria tem acesso às 

aulas de forma remota, através de seu celular smartphone. Apenas 2,52% (63) não 

tem acesso pelo celular; 3,60% acessam de forma compartilhada e a maioria, 93,89% 

(2350), usa o celular pessoal para participar das aulas de forma síncrona e assíncrona. 

Outras formas de acesso foram citadas, como tablet (Gráfico 66) ou de outro artefato 

tecnológico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Disponível em: https://www.gov.br/mcom/pt-br/noticias/2021/abril/pesquisa-mostra-que-82-7-dos-domicilios- 

brasileiros-tem-acesso-a-internet. Acesso em <10/01/2022>. 
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Gráfico 65 - Número de estudantes que responderam que acessaram as aulas nos períodos 

2020.1 e 2020.2 pelo Smartphone 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Gráfico 66 - Número de estudantes que responderam que acessaram as aulas nos períodos 

2020.1 e 2020.2 pelo Tablet 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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responderam que a internet que teve acesso foi suficiente para participar de vídeo 

chamadas, nos momentos síncronos propostos pelos docentes (Gráfico 68 e Gráfico 

69); 30% avaliaram que às vezes a internet era suficiente e apenas 3% responderam 

que não tinha internet suficiente para participar de vídeo chamadas. Apesar da maioria 

ter acesso de internet com uma qualidade mínima, de 30 a 40% dos estudantes, o que 

representa uma parcela expressiva da comunidade discente, teve algum problema em 

decorrência da internet para o desenvolvimento das atividades acadêmicas de ensino 

nos períodos letivos de 2020.1 e 2020.2. 

 

Gráfico 67 - Porcentagem dos estudantes respondentes em relação à qualidade da internet 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Gráfico 68 - Número dos estudantes respondentes em relação ao acesso à internet para 

participar de vídeo chamadas, nos momentos síncronos propostos pelos docentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Gráfico 69 - – Número dos estudantes respondentes em relação ao acesso à internet 

suficiente para participar de vídeo chamadas, nos momentos síncronos propostos pelos 

docentes 

 
 
 

  

  

    

     

        

            

                      

 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Em relação à qualidade do equipamento, uma média de 70% dos estudantes 

respondentes avaliou que os equipamentos disponíveis funcionam bem; em média 

20% respondeu que os equipamentos funcionam parcialmente e uma média de 3% 

avalia que algumas partes dos equipamentos não funcionam. A câmera do dispositivo 

que utilizam para participar das atividades foi a mais apontada com alguma falha: 8% 

apontaram que não funciona, 32% avaliaram que funciona parcialmente (Gráfico 70). 

Esse resultado corrobora com a avaliação geral da internet; para a maioria dos 

estudantes respondentes os equipamentos são suficientes para o acompanhamento 

de atividades remotas, entretanto entre 20 e 30% dos estudantes respondentes têm 

limitações e dificuldades com os equipamentos. Quando analisamos por unidade 

vemos que a POLI avalia melhor os equipamentos, ou seja, há menor discrepância 

entre a porcentagem de estudantes que avalia que funciona bem com os que avaliam 

que funcionam parcialmente bem ou não funcionam (Figura 2). 

 
Gráfico 70 - Porcentagem dos estudantes respondentes em relação à qualidade do 

equipamento 
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Figura 2 - Número de respondentes em relação à qualidade do equipamento, por unidade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Em relação ao ambiente físico (Gráfico 71) no qual o estudante desenvolve a 

maior parte das suas atividades acadêmicas de ensino remotamente, 

aproximadamente 60% (1493) avalia como propício, 33% avaliaram como não 

propício e o restante não quis ou não soube responder. 
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Gráfico 71 - Número dos estudantes respondentes em relação ao ambiente físico no qual o 

estudante desenvolve a maior parte das suas atividades acadêmicas de ensino remotamente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Quando questionados sobre o apoio institucional para os períodos letivos 2020.1 
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UPE, quanto a atuação das direções das unidades e das coordenações de curso 

(Gráfico 72). Detalhando os resultados por unidade, das 16 unidades analisadas (as 

unidades: CISAM, HUOC, IAUPE, IIT, PROCAPE e Reitoria tiveram 5 ou menos 
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quatro unidades a maioria avaliou como boa e ótima. 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

Funciona bem Funciona parcialmente Não funciona Não se aplica 



88 
 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

Ótimo 

Bom 

Regular 

Ruim 

Péssimo 

 
 

 
Gráfico 72 - Número dos estudantes respondentes em relação ao poio institucional para os 

períodos letivos 2020.1 e 2020.2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Gráfico 73 - Número dos estudantes respondentes em relação à atuação da direção da 

unidade no sentido de possibilitar segurança e tranquilidade para a superação das 

dificuldades 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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execução das atividades assíncronas; resultados das avaliações de aprendizagem e 

qualidade da aprendizagem (Gráfico 74). Entretanto a duração dos períodos teve a 

maior quantidade de avaliações ruins e péssimas (503 estudantes, o que equivale a 

20% dos estudantes respondentes). A qualidade da aprendizagem, assim como a 

duração do período, apresentou menor variabilidade nos dados; também apresentou 

a maior porcentagem de respostas na categoria regular. Esses resultados nos 

mostram que apesar de uma avaliação relativamente boa, a comunidade estudantil 

reconhece e admite dificuldades e limitações no processo de ensino aprendizagem 

nos períodos remotos de 2020.1 e 2020.2, durante a pandemia de Covid-19. Essas 

restrições e dificuldades na aprendizagem sobre determinados aspectos, devem ser 

consideradas nas avaliações específicas de curso e de cada docente. As avaliações 

do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes do Ensino Superior (ENADE) 

devem refletir, em parte, essas limitações. 

Gráfico 74 - Número dos estudantes respondentes em relação às atividades de aprendizagem 

nos períodos remotos de 2020.1 e 2020.2, durante a pandemia de Covid-19 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Algumas Considerações 

 
⮚ Apenas 17% da comunidade estudantil participou da avaliação institucional, o que 

é uma amostra baixa para que toda a diversidade de perfis e situações dentro do 

contexto acadêmico sejam consideradas e avaliadas; 

⮚ O perfil dos estudantes respondentes foi de jovens adultos (mais de 80% têm até 

30 anos), que não está empregada formalmente (72% estão sem emprego), sendo 

60% composto por mulheres e 54% por pardos e pretos. A maioria cursou o ensino 

médio em escola pública e a maioria tem renda familiar até R$4.400,00, sendo que 

30% têm renda familiar de até R$1.100,00; 

⮚ Apenas 15% têm ou tiveram alguma ajuda socioeconômica para permanecer na 

universidade. Relevante detalhar essa ajuda, em avaliações futuras; 

⮚ Do total da amostra, 81% (1853 estudantes), o que corresponde a 13% da 

população estudantil, avalia como bom (46%) e ótimo o cumprimento da missão 

institucional da UPE, embora mais da metade (54%) avalia o conhecimento que tem 

do PDI como regular, ruim ou péssimo. A maior parte dos estudantes (73%) afirma 

não ter participado da construção do PDI; 

⮚ Os estudantes avaliaram melhor a dimensão Ensino do que as dimensões Pesquisa 

e Extensão, no cumprimento das metas institucionais; 

⮚ A maioria dos estudantes respondentes avalia como boas as metas, estratégias e 

indicadores presentes no PDI, nas três Dimensões: Ensino, Pesquisa e Extensão; 

⮚ A maior parte dos estudantes considera regular a condição de acessibilidade a 

deficientes. É necessário pensarmos de que maneiras podemos aumentar a inclusão 

e acessibilidade de deficientes visuais, auditivos, com deficiência de aprendizagem, 

dentre outras. Aliada à inclusão da pessoa com deficiência, deve vir a inclusão de 

grupos economicamente mais vulneráveis. Essa deve ser uma discussão prioritária 

dentro da comunidade acadêmica; 

⮚ Em relação ao ensino remoto, a maioria dos estudantes avaliou como satisfatória 

a internet para o desenvolvimento das atividades acadêmicas no sistema remoto, 

durante a pandemia da Covid-19, assim como o uso e o funcionamento dos 

equipamentos tecnológicos necessários e classificou como boa a qualidade da 

aprendizagem nos períodos remotos de 2020.1 e 2020.2. Entretanto uma parcela 

importante dos estudantes, de 20 a 30% têm dificuldades de acesso a uma internet 
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com qualidade mínima para o desenvolvimento das atividades acadêmicas, assim 

como tem problemas com o uso de equipamentos; 

✔ Entre os quesitos avaliados durante o ensino remoto, a duração do período teve o 

maior número de avaliações negativas e a qualidade da aprendizagem apresentou a 

maior quantidade de respostas na categoria regular, o que demonstra que os 

estudantes reconhecem dificuldades e fragilidades no processo, que devem ser 

monitoradas e acompanhadas por toda a comunidade acadêmica. 

 

3.3 Análise dos Dados – Egressos 
 

Inicialmente, convém destacar a relevância da participação dos estudantes 

egressos, que de forma voluntária e anônima, puderam apresentar suas concepções 

acerca de importantes aspectos da UPE. A percepção dos egressos sobre temas 

relevantes para a estrutura e funcionamento da Universidade contribui para o 

constante aperfeiçoamento nos âmbitos do ensino, da pesquisa e da extensão 

universitária. 

As respostas obtidas permitem compreender entraves e definir estratégias de 

ação. Fator preponderante para subsidiar a gestão no sentido de garantir o 

cumprimento do plano de desenvolvimento institucional e assegurar a missão da UPE 

de formar profissionais que atendam às demandas da sociedade. Tendo nesses 

profissionais um importante canal de escuta que retroalimenta o constante 

aperfeiçoamento das estratégias institucionais. 

Sobre esse canal de comunicação com os egressos, é importante destacar que 

os impactos decorrentes da pandemia da COVID-19 parecem indicar influência nas 

respostas referentes a temas do cotidiano da comunidade acadêmica. E, 

provavelmente, influenciaram na redução do público participante, que apresentavam 

incremento anualmente. Porém, o ano de 2021 apresentou redução de egressos que 

responderam o formulário eletrônico. 

Participaram da autoavaliação institucional da UPE um total de 295 egressos das 

unidades de educação e educação e saúde da UPE (tanto de graduação como de 

pós-graduação) (Tabela 10). O ano de 2021 aponta redução de 15% de participantes 

em relação ao ano de 2020 (347). Os campi com maiores índices de participação 



92 
 

 
 

 

foram os campi: Mata Norte (23,3%); Escola Politécnica de Pernambuco (21,6%) e 

Garanhuns (13,2%). 

 
Tabela 10 - Distribuição dos egressos por unidade 

 
Unidades Total Geral 

Campus Arcoverde 4 

Campus Caruaru 2 

Campus Garanhuns 39 

Campus Mata Norte 69 

Campus Mata Sul 3 

Campus Petrolina 35 

Campus Salgueiro 7 

Campus Serra Talhada 1 

Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros - CISAM 4 

Escola Politécnica de Pernambuco - POLI 64 

Escola Superior de Educação Física - ESEF 19 

Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco - FCAP 14 

Faculdade de Ciências Médicas - FCM 8 

Faculdade de Enfermagem Nª Senhora das Graças - FENSG 14 

Faculdade de Odontologia de Pernambuco - FOP 10 

Hospital Universitário Oswaldo Cruz - HUOC 4 

Instituto de Ciências Biológicas - ICB 2 

Núcleo de Educação a Distância - NEAD* 4 

Total Geral 303 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

A faixa etária predominante foi a de 21 a 30 anos (195) (Gráfico 75), 

correspondendo a um percentual de 65,7%, seguido de 23,7% na faixa etária de 31 a 

40 anos (70). Dos 195 egressos com idade entre 21 e 30 anos, 24,7% (48) são do 

Campus Mata Norte; 13,9% (27) de Garanhuns e 14,9% (29) da Escola Politécnica de 

Pernambuco. Entretanto, percebe-se que a faixa etária predominante nesse último 

campus foi a de 31 a 40 anos, com um índice de 44,2% (31). 
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Gráfico 75 - Distribuição dos egressos por idade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

No que se refere ao gênero (Gráfico 76), observa-se a predominância do sexo 

feminino, 56,6%, com maiores incidências nos campi: Mata Norte (26,3%); Garanhuns 

(14,9%) e Petrolina (14,3%). 

Gráfico 76 - Distribuição dos egressos por sexo 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 
Em relação a cor autodeclarada (Gráfico 77), a predominância foi branca 

(42,03%) seguida de pardos (37,96%) e pretos (15,93%). 
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Gráfico 77 - Distribuição dos egressos por raça/cor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
Sobre a renda familiar (Gráfico 78), a maior parte dos respondentes apresenta 

renda familiar de até dois salários mínimos. 

 
 

Gráfico 78 - Distribuição dos egressos por renda familiar 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
Apenas 1% declarou ter algum tipo de deficiência (Gráfico 79). 
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Sensorial Auditiva Física Não Não sei 

0% 

99% 

0% 

1% 
0% 

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não sei 

28% 

21% 

33% 

8% 
6% 

4% 

 
 

 
Gráfico 79 - Distribuição dos egressos por deficiência 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
Quando questionados sobre a acessibilidade no seu campus (Gráfico 80), a 

maioria definiu como bom e regular. Algumas respostas informaram não ter 

conhecimento. Provavelmente por serem egressos de longa data e ficaram inseguros 

em opinar. 

 
 

Gráfico 80 - Avaliação dos egressos sobre a acessibilidade no seu campus 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Quando questionados sobre o cumprimento da missão institucional da UPE 

(Gráfico 81), observamos que: na dimensão Ensino, das 295 respostas obtidas, 

87,4% avaliam como bom/ótimo o cumprimento desta missão, 10,2% consideram 
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regular e 2,4% consideram ruim/péssimo. Na dimensão Pesquisa, 63,7% consideram 

bom/ótimo, 25% consideram Regular, 5,8% Ruim/Péssimo, e 2% não souberam 

responder ou afirmaram que a dimensão pesquisa não se   aplica   neste 

quesito. Mesmo com o crescimento da oferta de editais concedendo bolsas de 

assistência estudantil, incentivo às atividades curriculares de ensino, pesquisa e 

extensão universitária e fomento para o fortalecimento de diversas atividades 

acadêmicas dos últimos anos. Na dimensão Extensão, 62% dos respondentes avaliam 

como bom/ótimo, 23% como regular, 11,6% avaliam como Ruim/Péssimo, e 3,4% não 

souberam responder ou consideram que a dimensão extensão não se aplica neste 

quesito. O indicador demonstra o fortalecimento da referida dimensão ao longo do 

período avaliado. 

 
Gráfico 81 - Avaliação dos egressos sobre o cumprimento da missão institucional da upe 

nas dimensões ensino, pesquisa e extensão 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
Em seguida, os egressos foram questionados sobre o papel institucional da UPE 

na formação de cidadãos críticos e reflexivos (Gráfico 82). Das 295 respostas obtidas, 

77,3% dos egressos consideram bom/ótimo, 16% consideram regular, e 6,4% como 

ruim/ péssimo, e 0,3% não soube responder. Os dados obtidos permitem observar que 

o acesso aos incentivos (auxílio e bolsas) permitem aos egressos (no período em que 

eram estudantes) experienciar mais profundamente os impactos do ensino, da 

pesquisa e da extensão para a formação profissional e para o atendimento das 

demandas sociais. 
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Gráfico 82 - Avaliação dos egressos sobre o papel institucional da UPE na formação de 

cidadãos críticos e reflexivos 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Com o universo de egressos participantes, pode-se dizer, em relação ao 

conhecimento do aluno egresso da UPE acerca do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da UPE (2019/2023) (Gráfico 83), que grande parte dos discente 

considera o documento ótimo e regular (acima de 50%) demonstrando familiaridade 

com o documento, mas a participação dos egressos, ainda, é tímida em algumas 

unidades. Fato esse que indica ausência de divulgação do PDI entre os estudantes. 

 
Gráfico 83 - Avaliação dos egressos sobre o de acordo com o conhecimento do plano de 

desenvolvimento institucional (PDI) (2019/2023) 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Em relação à contribuição dos egressos para a construção, discussão e 

avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UPE (2019/2023) 

(Gráfico 84), é possível inferir que, em torno de 70%, não colaborou com o PDI e, a 

cerca de 19%, aponta que não se aplica, evidenciando o não conhecimento do PDI. 

Tal fato sinaliza ausência na construção, na discussão sistemática e, sobretudo, na 

avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) pelo discente, além de 

apontar uma reestruturação do PDI considerando a participação dos estudantes 

 

Gráfico 84 - Avaliação dos egressos sobre contribuição para a construção, discussão e 

avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) (2019/2023) 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
Em relação às ações do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UPE 

nas Dimensões de Ensino, Pesquisa e Extensão (Gráfico 85, Gráfico 86 e Gráfico 87), 

referente às metas, a maioria dos 295 egressos respondentes consideram bom ou 

ótimo, sendo que a minoria considerou péssimo, regular ou ruim; uma parte respondeu 

“não se aplica/não sei”. Quanto às estratégias, a maioria dos egressos consideram 

bom, regular ou ótimo, enquanto a minoria considerou péssimo ou ruim; boa parte 

respondeu “não se aplica/não sei”. Referente aos indicadores, a maioria dos egressos 

consideram bom, regular ou ótimo, enquanto a minoria considerou péssimo ou ruim ); 

boa parte respondeu “não se aplica/não sei”. De forma geral, os dados de cada 

unidade seguiram o padrão de respostas exposto para esta questão. 

Portanto, pode-se concluir que os egressos consideraram positivas as metas, 

estratégias e ações do PDI da UPE na Dimensão de Ensino, Pesquisa e Extensão, 
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73% 

19% 
8% 
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porém ressalta-se a grande quantidade de egressos que não sabiam ou para os quais 

a pergunta não se aplicava, mostrando que ainda permanece a necessidade de maior 

divulgação do referido documento institucional para conhecimento dos estudantes. 

 
Gráfico 85 - Avaliação dos egressos sobre as ações do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da UPE na Dimensão de Ensino 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Gráfico 86 - Avaliação dos egressos sobre as ações do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da UPE na Dimensão de Pesquisa 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Gráfico 87 - Avaliação dos egressos sobre as ações do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da UPE na Dimensão de Extensão 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Com relação ao perfil dos egressos (Gráfico 88) participantes da pesquisa, 62% 

estudaram em escola pública, mas apenas 16% ingressaram pelo sistema de cotas e 

15% receberam algum apoio social durante a graduação. Durante o curso, 37% tinham 

vínculo empregatício. 

 
Gráfico 88 - Perfil dos egressos participantes da autoavaliação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
De forma geral (Gráfico 89), 78% dos egressos avaliaram positivamente a 

graduação da UPE: 35% avaliaram como ótimo; 43% como bom; 11% como regular; 
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Ótimo 

Bom 

Regular 

Ruim 

Péssimo 

Não se aplica 

1% 

44% 

35% 
11% 

4% 
5% 

 
 

 

4% como ruim; 1% como péssimo. Dos 6% restantes, ‘Não se aplica’ foi selecionado 

por 5% e 1 % deixou a questão em branco. 

 
Gráfico 89 - Avaliação dos egressos sobre o curso de graduação em que se formou na UPE 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
Dentre as diversas possibilidades de auxílio financeiro possíveis (Gráfico 90), 

43% dos egressos receberam algum tipo no decorrer do curso, enquanto 57% não 

receberam nenhum 

 
Gráfico 90 - Avaliação dos egressos de acordo com o recebimento de auxílio financeiro 

durante o curso 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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A maioria dos egressos concordam com a afirmação de que a formação 

acadêmica favoreceu a melhoria de suas qualidades de vida e renda (Gráfica 91), 

sendo 41% concordam totalmente, 43% concordam, somando 84%. Apenas 11% 

discordam e para 5%, a questão não se aplica. 

 
 

Gráfico 91 - Avaliação dos egressos sobre formação do curso de graduação ou de pós- 

graduação como favorecedora da melhoria de qualidade de vida e de renda 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Sobre a questão referente a realização de um curso de pós-graduação (Gráfico 

92), 30% dos egressos participantes da autoavaliação afirmaram que sim, enquanto 

70% negaram haver realizado ou estar matriculado em algum curso. O resultado 

sinaliza uma característica do perfil do participante deste processo de autoavaliação: 

o estudante egresso de graduação em sua maioria. 
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Gráfico 92 - Avaliação dos egressos sobre a realização de algum curso de pós-graduação 

na UPE 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Com relação ao nível académico (Gráfico 93), 41% afirmam ter apenas 

graduação, enquanto 58% informam algum curso de pós-graduação, como informa o 

gráfico, a saber: 4% residência; 12% especialização em andamento; 11% 

especialização concluída; 5% mestrado em andamento; 17% mestrado concluído; 7% 

doutorado em andamento; 2% doutorado concluído. Já quando questionados se 

cursaram pós-graduação na UPE, 30% disseram que sim e 70% que não. 

 

Gráfico 93 - Avaliação dos egressos sobre o nível atual de experiência acadêmica 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Atualmente 71% dos participantes estão empregados, 26% não estão, e para 

3%, a questão não se aplica (Gráfico 94) 

Gráfico 94 - Avaliação dos egressos sobre a situação atual de emprego ou desemprego 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Dos 295 egressos que responderam a questão Você está trabalhando ou já 

esteve, em alguma área vinculada ao curso que realizou na UPE? (Gráfica 95), um 

total de 77 (26%) negaram atuação profissional na área vinculada ao curso 

realizado. No entanto, 214 (72,5%) confirmaram que está ou já esteve 

desenvolvendo uma atividade laboral na área. Do total de respondentes, 4 (1,4%) 

optaram por sinalizar que a questão ‘não se aplica’ a sua condição. 

 
Gráfico 95 - Avaliação dos egressos sobre a situação de estar trabalhando ou já esteve, em 

alguma área vinculada ao curso que realizou na UPE 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

Sim Não Não se aplica 

72,5% 

26,1% 

1,4% 



105 
 

 
 

 

Em resposta a questão Ser formado no curso de graduação ou pós-graduação 

da UPE facilitou sua inserção profissional? (Gráfico 96), os 295 respondentes 

apresentaram o seguinte resultado: 99 (33,6%) sinalizaram que a graduação ou a pós- 

graduação realizada na UPE facilitou muito a inserção profissional; 97 (32,9) 

afirmaram que ‘facilitou’; 34 (11,5%) ‘facilitou pouco’; 37 (12,5%) afirmaram que ‘não 

facilitou’ e um total de 28 (9,5%) marcou a opção que ‘não se aplica’. Quando 

categorizados em dois grupos, de ‘facilitou’ ou ‘não facilitou’, os resultados indicam 

que 78% dos egressos relacionaram a realização do curso na UPE com a inserção 

profissional. 

 

Gráfico 96 - Egressos Participantes da Autoavaliação Institucional 2021, se formado no 

curso de graduação ou pós-graduação da UPE facilitou a inserção profissional 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 
Sobre a questão o quanto o curso contribuiu para o desenvolvimento da 

habilidade/competência autodisciplina (Gráfico 97) , os 295 egressos respondentes se 

manifestaram da seguinte forma: 177 (60%) afirmaram que o curso ‘contribuiu muito’, 

enquanto 92 (31,2%) sinalizaram que houve pouca contribuição. Do total, 22 (7,5%) 

negaram alguma contribuição e 4 (1,4%) manifestou-se através de um ‘não se aplica’. 

Os dados indicam que a maioria expressiva (91,2%) manifestou que o curso realizado 

contribuiu para o desenvolvimento da habilidade da autodisciplina. 

Facilitou muito Facilitou Facilitou pouco Não facilitou Não se aplica 
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Gráfico 97 - Avaliação dos egressos sobre o quanto o curso contribuiu para o 

desenvolvimento das seguintes habilidades/competências: autodisciplina 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 
Em continuidade a questão que indaga sobre a contribuição do curso quanto ao 

desenvolvimento de habilidades e competências, os egressos foram questionados 

sobre a ‘capacidade de se adaptar às mudanças’ (Gráfico 98). Numa primeira leitura 

do gráfico se percebe que a maioria dos respondentes, 209 (70,8%), sinalizaram de 

forma positiva a contribuição da formação de um curso na UPE no desenvolvimento 

da ‘capacidade de se adaptar às mudanças’. Os números de respondentes que 

sinalizaram que houve ‘pouca contribuição’, 74 (25,1%), também foi significativo e 

quando somados aos do primeiro indicador (contribuiu muito) revelam uma 

concordância de 283 (95,9%). Um número significativamente expressivo. 
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Gráfico 98 - Avaliação dos egressos sobre o quanto o curso contribuiu para o 

desenvolvimento das seguintes habilidades/competências: capacidade de se adaptar às 

mudanças 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Os próximos dados apresentados em gráfico (Gráfico 99) representam a 

continuidade à questão que indaga sobre a contribuição do curso quanto ao 

desenvolvimento de habilidades e competências, os egressos responderam sobre a 

capacidade de trabalhar em equipe. Os resultados coletados sinalizam 

significativamente a contribuição da formação do egresso para o desenvolvimento da 

capacidade/habilidade indicada na questão: 74% concordaram que ‘contribuiu muito’ 

e 22% que ‘contribuiu pouco’. Apenas 4% responderam que não houve nenhuma 

contribuição. 
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Gráfico 99 - Avaliação dos egressos sobre o quanto o curso contribuiu para o 

desenvolvimento das seguintes habilidades/competências: capacidade de trabalhar em 

equipe 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Sobre a contribuição do curso para o desenvolvimento da 

habilidade/competência da capacidade de liderança (Gráfica 100), a maioria dos 

participantes afirmaram que estavam de acordo quanto a contribuição, 56% 

sinalizaram que ‘contribuiu muito’; 34% que ‘contribuiu pouco’. Do total de respostas, 

10% sinalizaram que ‘não contribuiu’. 

 
 

Gráfico 100 - Avaliação dos egressos sobre o quanto o curso contribuiu para o 

desenvolvimento das seguintes habilidades/competências: capacidade de liderança 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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A consciência da importância da formação acadêmica para o desenvolvimento 

de habilidades e competências motivaram a construção dessa e das outras nove 

questões. Todas pontuaram as competências e habilidades previstas pelos programas 

pedagógicos dos cursos ofertados. Sobre a consciência do desenvolvimento da 

capacidade e habilidade do comportamento ético (Gráfico 101), os egressos 

respondentes se manifestaram da seguinte forma: 71% afirmaram que ‘muito 

contribuiu’, 23% afirmaram que ‘contribuiu pouco’ e 6%, que ‘não contribuiu’. 

 
 

Gráfico 101 - Avaliação dos egressos sobre o quanto o curso contribuiu para o 

desenvolvimento das seguintes habilidades e competências: comportamento ético 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 
Os próximos dados retratam a opinião dos egressos sobre a contribuição do 

curso para o desenvolvimento da habilidade e capacidade de tomar decisões (Gráfico 

102). Ainda que divididos entre as respostas ‘contribuiu muito’ (67%) e ‘contribuiu 

pouco’ (29%), a maioria dos egressos sinalizaram uma relação entre a formação do 

curso e o desenvolvimento da competência e habilidade sugerida. Nesta questão, 

apenas 4% sinalizaram que ‘não contribuiu’. 
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Gráfico 102 - Avaliação dos egressos sobre o quanto o curso contribuiu para o 

desenvolvimento das habilidades e competências: capacidade de tomar decisões 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

A questão ilustrada pelo próximo gráfico (Gráfico 103) se refere ao 

desenvolvimento do ‘interesse em buscar novos conhecimentos’, a partir da formação 

nos cursos ofertados pela UPE. Os resultados identificados, mais uma vez, sinalizam 

uma concordância por parte dos egressos respondentes: 81% pontuaram que 

‘contribuiu muito’ e 16% que ‘contribuiu pouco’. Apenas 3% sinalizaram que ‘não 

contribuiu’. 

Gráfico 103 - Avaliação dos egressos sobre o quanto o curso contribuiu para o 

desenvolvimento das seguintes habilidades e competências: interesse em buscar novos 

conhecimentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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A capacidade de atuar de forma interdisciplinar é também uma das competências 

importantes previstas pelos programas pedagógicos dos cursos (Gráfico 104). 

Espera-se, após a formação, que o profissional atue interdisciplinarmente, integrando 

as diferentes áreas de conhecimento no exercício da atividade. A consciência desta 

capacidade foi percebida pela maioria dos respondentes que sinalizaram que o curso 

‘contribuiu muito’ (76%) e que ‘contribuiu pouco’ (20%). Do total, 4% sinalizaram que 

não houve contribuição. 

 
Gráfico 104 - Avaliação dos egressos sobre o quanto o curso contribuiu para o 

desenvolvimento das habilidades e competências: capacidade de atuar de forma 

interdisciplinar 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
A questão referente ao desenvolvimento da competência para desenvolver 

ideias inovadoras e criativas na sua área de atuação apresentou um comportamento 

muito semelhante às anteriores (Gráfico 105). A maioria dos egressos respondentes 

afirmaram que o curso ‘contribuiu muito’(63%) e que ‘contribuiu pouco’ (30%) com o 

desenvolvimento da referida competência, ainda que alguns ‘pouco’. Do total, 7% 

sinalizaram que ‘não contribuiu’. 
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Gráfico 105 - Avaliação dos egressos sobre o quanto o curso contribuiu para o desenvolvimento 

das habilidades e competências: preparado(a) para desenvolver ideias 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Para finalizar a questão referente ao desenvolvimento de diferentes 

competências, foi questionado sobre a capacidade de resolver problemas (Gráfico 

106). E assim como as demais, a maioria dos respondentes também confirmaram 

que o curso ‘contribuiu muito’ (70%). Junta-se a este dado o percentual daqueles 

que afirmaram que contribuiu, ainda que pouco (27%). Daqueles que discordaram 

(3%) e afirmaram que ‘não contribuiu’. 

 

Gráfico 106 - Avaliação dos egressos sobre o quanto o curso contribuiu para o 

desenvolvimento das habilidades e competências: capacidade de resolver problemas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Algumas Considerações 
 

⮚ Apenas 295 estudantes egressos participaram da autoavaliação institucional, o 

que é ainda é uma amostra muito baixa para representar a categoria; 

⮚ O perfil dos egressos respondentes foi de jovens adultos entre a faixa etária de 21 

a 30 anos (65,7%), com a predominância de participação dessa faixa etária do 

Campus Benfica (Escola Politécnica de Pernambuco). Outras características do 

perfil: maioria do sexo feminino (57%); de cor autodeclarada branca (42,%); com 

renda familiar de até três salários mínimos (26,4%); e que não é uma pessoa com 

deficiência (99%); 

⮚ Sobre a opinião dos respondentes sobre a missão institucional da UPE na 

Dimensões Ensino, Pesquisa e Extensão, um percentual de 87,4% avaliou a 

Dimensão Ensino como bom e ótimo. Na Dimensão Pesquisa, 63,% também 

avaliaram como ótimo e bom; e na Dimensão Extensão esse percentual cai para 62%. 

⮚ Sobre o papel da Instituição na formação de cidadão críticos e reflexivos, a maioria 

dos respondentes (77,3%) consideram bom/ótimo; 

⮚ A maioria dos participantes (78%) avaliou o curso realizado na UPE como 

ótimo/bom. Esse dado reflete o resultado da opinião dos egressos (84%) sobre a 

influência da realização do curso na melhoria de qualidade de vida e de renda. Do 

total de respondentes, 71% estão empregados e quando indagados sobre o trabalho 

está vinculado a área do curso, 72,5% afirmaram que sim. 

⮚ Por fim, quando indagados se a formação na Upe tenha contribuído o 

desenvolvimentos de habilidades/competências (autodisciplina, capacidade de se 

adaptar às mudanças, capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de liderança, 

comportamento ético, capacidade de tomar decisões, interesse em buscar novos 

conhecimentos, capacidade de atuar de forma interdisciplinar, preparado(a) para 

desenvolver ideias inovadoras e criativas na sua área de atuação, capacidade de 

resolver problemas) a maioria confirmou a contribuição. 

 
 

3.4 Análise dos Dados – Técnicos 
 

Participaram da avaliação um total de 811 técnicos, de todas as Unidades de 

Educação, Reitoria e do Complexo Hospitalar da UPE. A Tabela 11 demonstra a 

distribuição dos respondentes de acordo com a unidade de lotação. 
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Tabela 11 - Distribuição dos técnicos por unidade 
 

Unidade Total 

Campus Arcoverde 6 

Campus Caruaru 6 

Campus Garanhuns 28 

Campus Mata Norte 32 

Campus Mata Sul 8 

Campus Petrolina 23 

Campus Salgueiro 7 

Campus Serra Talhada 6 

Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (CISAM) 223 

Escola Politécnica de Pernambuco (POLI) 38 

Escola Superior de Educação Física (ESEF) 13 

Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco (FCAP) 17 

Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco (FCM) 13 

Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças (FENSG) 20 

Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP) 23 

Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) 167 

Instituto de Ciências Biológicas (ICB) 17 

Pronto Socorro Dr. Luís Tavares da Silva (PROCAPE) 30 

Reitoria 134 

Total geral 811 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Técnicos das Unidades de Educação e Reitoria 

Quanto à questão idade, do total de 391 técnicos respondentes das unidades de 

educação e reitoria, como pode ser verificado no Gráfico 107, 117 estão entre 31 e 40 anos, 

perfazendo 30% do total dos respondentes. Em seguida, com 19% de participação, temos o 

pessoal com idade entre 41 e 50 anos. Um total de 70 respondentes aponta que estão entre 

21 e 30 anos, 18% do total. Seguido da faixa-etária de 51 a 60 anos que corresponde a 17% 

da amostra coletada. Podemos ver em seguida, com 14% de representação, o pessoal entre 

61 e 70 anos. Por fim, com um total de 2 respondentes para cada uma das faixas-etárias, 

verifica-se pessoal com até 20 anos e mais de 70 anos, totalizando 1% de participação para 

cada um dos grupos. 
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Gráfico 107 - Distribuição dos técnicos de acordo com faixa etária 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
 

No Gráfico 108, pode ser visto que a maior participação na amostra coletada é do sexo 

feminino, totalizando 247 participantes. O que corresponde a 63% do total da amostra que é 

de 391 respondentes. Em seguida, temos o sexo masculino com 36% do total, 

correspondendo a 141 participantes. Por fim, três pessoas preferiram não declarar o sexo, 

quantidade que representou aproximadamente 1% do total. 
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Gráfico 108 - Distribuição dos técnicos de acordo com o sexo 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
Seguindo com a análise, no Gráfico 109, temos as respostas referentes à identificação 

de raça dos respondentes. Como pode ser verificado, a maior parte das pessoas 

respondentes declara-se como branca, perfazendo um total de 181 respondentes que 

correspondem a 46% dos respondentes. Em seguida, temos os que se declaram como 

pardos, 36% do total. Seguido dos pretos, que formam 13% dos respondentes, 51 

participantes. Os amarelos são 9 dos 391; o que representa aproximadamente 3%. Sendo 

esses mesmos valores referentes ao grupo que não quis declarar a raça. Por fim, com 

nenhuma participação declarada, têm-se os indígenas. 

 
Gráfico 109 - Distribuição dos técnicos por raça/cor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Ao verificar o Gráfico 110, é possível apontar que mais da metade da amostra, 68%, 

encontra-se em uma faixa de renda familiar que fica entre R$ 1.100,00 e R$ 4.400,00. Ficando 

os 32% restantes subdividido da seguinte forma: 15% com renda familiar entre R$ 4.400,00 e 

R$ 8.800,00; 7% entre R$ 8.800,00 e R$ 17.600,00; 5% com até R$ 1.100,00; 2% entre R$ 

17.600,01 até R$ 35.200,00 e aproximadamente 3% não declararam. 

 
 

Gráfico 110 - Distribuição dos técnicos de acordo com a renda familiar 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
Neste quesito, 64% dos participantes apontam como bom e regular as condições de 

acessibilidade de seu campus, como pode ser verificado no Gráfico 111. Avaliando como ruim, 

podemos ver aproximadamente 17%, o que corresponde a 67 respondentes de um total de 

391. Na sequência, tem-se 9% avaliando com ótimo, 7% como péssimo e 3% como não sei. 
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Gráfico 111 - Avaliação dos técnicos de acordo com as condições de acessibilidade de seu 

campus 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
 

Um total de 183 participantes aponta como bom o cumprimento da missão ensino da 

UPE (Gráfico 112), sendo que esse quantitativo de respondentes corresponde a 

aproximadamente 47%. 31% afirmam ser ótimo o cumprimento de presente quesito. Seguido 

de 9%, 35 participantes, que acreditam ser regular; 8% não souberam opinar quanto ao tópico 

e para 3% o ponto não se aplica, como pode ser visto no Gráfico 112. 

 
Gráfico 112 - Avaliação dos técnicos de acordo com o cumprimento da missão institucional 

na Dimensão Ensino 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
 

Guardando similaridade com o quesito anterior, 44% dos respondentes avaliam o 

cumprimento da missão institucional na dimensão pesquisa da UPE como bom. Sendo para 

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não sei Não se aplica 
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94 respondentes, (24%) ótimo esse cumprimento. Em seguida, no Gráfico 113, podemos 

verificar que 12% e 11% avaliaram como regular e não sei. Por fim, com 4% do total cada 

uma, avaliaram como ruim ou não se aplica. 

 

Gráfico 113 - Avaliação dos técnicos de acordo com o cumprimento da missão institucional 

na Dimensão Pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
Ainda na casa dos 46%, o cumprimento da missão referente à Dimensão 

Extensão foi avaliado como bom (Gráfico 114). Seguido de 23% avaliando como 

ótimo, 12% como regular e 11% (43 pessoas) não souberam avaliar. Para 4% a 

avaliação do quesito não se aplica e para 3% e 1% a avaliação é ruim e péssima, 

respectivamente. 

 
Gráfico 114 - Avaliação dos técnicos de acordo com o cumprimento da missão institucional 

na Dimensão Extensão 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não sei Não se aplica 

44% 

12% 

4% 

24% 1% 

4% 11% 



120 
 

2% 

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não sei Não se aplica 

47% 

16% 

3% 23% 

2% 

7% 

 
 

 
Para o presente quesito, como pode ser visto no Gráfico 115, temos que 47% dos 

respondentes avaliam como sendo bom, seguido de uma avaliação ótima, para 91 

respondentes (23%). 16% ou 62 participantes avaliaram como regular e 7% não souberam 

avaliar. Para 3% o quesito é avaliado como ruim e para 2% ou é péssimo ou não se aplica. 

 
 

Gráfico 115 - Avaliação dos técnicos de acordo com o papel institucional na formação de 

cidadãos críticos e reflexivos 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Claramente, em um empate técnico (Gráfico 116), podemos verificar que as avaliações 

regular e bom correspondem a 27% e 28%, respectivamente, do total de respondentes. 

Seguido também de um resultado bastante próximo, temos 16% das respostas para não se 

aplica e 15% para ruim. Para 9% dos respondentes, o seu conhecimento é ótimo e para 5% 

péssimo, como apresentado no gráfico 11. 
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Gráfico 116 - Avaliação dos técnicos de acordo com o conhecimento acerca do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) (2019/2023) 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
Ao analisar o Gráfico 117, é possível verificar que a maior parte dos respondentes, 67%, 

não teve nenhuma das formas de participação no PDI da UPE. Para 65 respondentes, 17%, 

a questão não se aplica. E apenas 16%, 62 pessoas, apontam ter algum tipo de participação 

no PDI. 

 
 

Gráfico 117 - Avaliação dos técnicos de acordo com a contribuição para a construção, 

discussão e avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) (2019/2023) 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Sobre o Gráfico 118, para 36,8% a efetivação das metas foi classificada como boa. 

Seguido por um total de 25,6% dos respondentes que não souberam avaliar. Podemos 

verificar que 13,6% compreendem a efetivação como regular e 11,3% como ótimo. Por fim, 

para 11,8% das respostas coletadas o presente quesito não se aplica. Para 36,3% as ações 

efetivadas, quanto à estratégia, foram boas. Seguidas de uma avaliação regular e ótima que 

correspondem a 13,8% e 9,7%, respectivamente, das respostas coletadas. O presente quesito 

também apresenta um total de respostas como sendo não sei, 25,6%, e não se aplica, 11,8%. 

Para 37,9% as ações efetivadas com os indicadores foram boas, seguido de regular para 

12,5%. 8,2% avaliaram como ótimo, 2,3% e 0,8% como ruim e péssimo, respectivamente. 

 
Gráfico 118 - Avaliação dos técnicos, de acordo com as ações do PDI em relação à 

Dimensão Ensino relativo às suas metas, estratégias e indicadores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 
Permanecendo com resultados semelhantes aos apontados em questões anteriores, o 

presente quesito, como pode ser visto no Gráfico 119, nos apresenta um total de 36,3% dos 

respondentes avaliando a questão como bom. 26,3% não sabem e para 12,3% não se aplica. 

11,3% (44) dos respondentes, avaliaram como ótimo e 11,5% como regular. E por fim, 8 

respondentes, 2%, apontaram a questão como ruim. Para a estratégia na dimensão pesquisa, 

temos que 35,8% dos pesquisados avaliaram como sendo bom, 13,8% como sendo regular e 

10% ótimo. No entanto, repetindo resultados anteriores, 26,3% não sabe e para 12,3% não 

se aplica. Ficando ruim e péssimo com 0,8% e 1% cada um deles. Para 137 participantes, 

35% do total, as ações do PDI para os indicadores foram avaliadas como bom, seguido de 

14,3% que apontaram tais ações como sendo regular e 9,5% como sendo ótimo. Já para 
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26,6%, a resposta foi não sei e para 12,3% a mesma não se aplica. Apontando como péssimo, 

6 participantes, 1,5% da amostra, e ruim, apenas 0,8%. 

 
 

Gráfico 119 - Avaliação dos técnicos, de acordo com as ações do PDI em relação à 

Dimensão Pesquisa relativo às suas metas, estratégias e indicadores 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 
No Gráfico 120, em relação à dimensão de extensão no PDI, podemos ver que 37,3% 

das respostas avaliaram o presente quesito com bom, seguido 13,3% que o avaliaram como 

regular e 10,2% como ótimo. Resultado esses que são bastante próximos dos já apresentados 

anteriormente para outras dimensões. Seguindo a análise, temos 26,3% dos participantes que 

assinalaram a resposta não sei e para 12% a questão não se aplica. Por fim, 

aproximadamente 1%, avaliaram como ruim. O Gráfico 121, que representa a distribuição dos 

técnicos na UPE, apresenta que 10,2%, 40 participantes, avaliaram o quesito estratégias 

como ótimo, seguido de 13,6% que avaliou como regular e 36,1%, 141 respondentes, como 

sendo bom. Para 12% a questão não se aplica e 26,3% não sabem responder. Por fim, para 

aproximadamente 1% a questão ou é avaliada como ruim ou péssima. Para os indicadores 

de pesquisa, a proporção de distribuição da participação das respostas tende a permanecer 

a mesma. Logo, verifica-se que 9,7% das respostas coletadas classificaram a questão como 

ótimo, 13,8% como regular e 35,5% como bom. Para 12,3% dos respondentes a questão não 

se aplica e para 26,6% não souberam responder. Como ruim e péssimo, podemos verificar a 

participação de aproximadamente 1% para cada uma das respostas. 
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Gráfico 120 - Avaliação dos técnicos sobre as ações efetivadas até 2020 do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) na Dimensão de Extensão 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
Com relação ao vínculo com a UPE (Gráfico 121), os respondentes estão distribuídos 

da seguinte forma: 92% dos servidores estatutários da UPE, 4% funcionários terceirizados, 

2% servidores públicos cedidos à UPE, 1% funcionários do Instituto de Apoio à UPE e 1% 

estagiários. 

 
 

Gráfico 121 - Distribuição dos técnicos de acordo com o vínculo com a UPE 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Quanto ao regime de trabalho em horas, as respostas coletadas apontam que 83% dos 

respondentes cumprem 30 horas semanais de trabalho (Gráfico 122). Estando 10% com 40 

horas semanais e 4% com 20 horas. 

 

Gráfico 122 - Distribuição dos técnicos de acordo com o regime de trabalho em horas 

semanais 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Referente ao grau de escolaridade dos participantes, observa-se no Gráfico 123 que 

aproximadamente 36% dos respondentes possuem graduação, 33% ou 130 pessoas 

possuem especialização ou residência. 19% ensino médio, 9% mestrado, 2% doutorado e 

aproximadamente 1% ensino fundamental. 

 
Gráfico 123 - Distribuição dos técnicos de acordo com o grau de formação mais elevado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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O Gráfico 124 aponta que a maior parte dos técnicos não sabem da existência da 

referida ação, contra os percentuais de 22% e 19% que dizem sim e não para a existência de 

tal ação no campus, respectivamente. 

 
Gráfico 124 - Avaliações dos técnicos sobre as ações de inclusão educacional e promoção 

da acessibilidade para os técnicos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento 

e altas habilidades/superdotação no seu Campus 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
Com relação às ações de planejamento, os resultados dos relatórios produzidos pelos 

órgãos da UPE para subsidiar o planejamento foram considerados por 46% como de ótimo a 

bom, regular para 19% e ruim ou péssimo para 5%, enquanto 26% não sabem, como pode 

ser verificado no Gráfico 125. 

 

Gráfico 125 - Avaliação dos técnicos com relação às ações de planejamento - resultados 

dos relatórios produzidos pelos órgãos da UPE para subsidiar o planejamento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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A compatibilidade entre as atividades ofertadas na unidade e os recursos financeiros 

disponíveis para execução é considerada ótima e boa para 42%, regular para 23%, ruim ou 

péssima para 13% dos respondentes, enquanto 19% não sabem (Gráfico 126). 

 

Gráfico 126 - Avaliação dos técnicos sobre as ações de planejamento - compatibilidade 

entre as atividades ofertadas em sua unidade e os recursos financeiros disponíveis para 

execução 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Com base no Gráfico 127, sobre a aquisição de materiais de consumo para a realização 

das atividades técnico-administrativas, 46% responderam de ótimo a bom, 25% como regular, 

enquanto 16% de ruim a péssima. 

 
Gráfico 127 - Avaliação dos técnicos sobre as ações de planejamento – aquisição de 

materiais de consumo para a realização das atividades técnicas-administrativas 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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desempenho em relação às atividades desenvolvidas pelos servidores técnico-administrativos 

47% responderam ótimo e bom, 26% regular, 13% ruim ou péssimo e 13% não sabem (Gráfico 

128). 

 

Gráfico 128 - Avaliação dos técnicos com relação às ações de desenvolvimento pessoal - 

sistema de avaliação de desempenho em relação às atividades desenvolvidas pelos 

servidores técnicos-administrativos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Para as ações de qualificação dos servidores técnico administrativos, 41% responderam 

ótimo e bom, 28% regular e 21% de ruim a péssimo, enquanto 9% não sabem, conforme 

ilustrado no Gráfico 129. 
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Gráfico 129 - Avaliação dos técnicos com relação às ações de desenvolvimento pessoal -as 

ações de qualificação dos servidores técnicos-administrativos 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

A sobrecarga de trabalho por falta de servidores técnico-administrativos é vista como 

ruim ou péssima para 35% dos técnicos respondentes, 23% como ótima ou boa e 28% como 

regular (Gráfico 130). 

 
Gráfico 130 - Avaliação dos técnicos sobre a sobrecarga de trabalho por falta de servidores 

técnicos-administrativos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

A avaliação de desempenho funcional é vista como ótima ou boa para 40%, regular 

27%, ruim ou péssima 20%, conforme Gráfico 131. 
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Gráfico 131 - Avaliação dos técnicos sobre a avaliação do desempenho profissional 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Para aproximadamente 60% dos respondentes, o plano de carreira é visto como ruim 

ou péssimo. Sendo mais ou menos 27% bom e regular e um total próximo de 11% aponta não 

saber sobre o plano ou não se aplica. Por fim, apenas 2% o avaliam como ótimo (Gráfico 132). 

 

Gráfico 132 - Avaliação dos técnicos sobre as ações de desenvolvimento pessoal - plano de 

carreira 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Sobre a infraestrutura do local de trabalho, 49% dos técnicos avaliam como ótimo ou 

bom, 30% como regular e 16% como ruim ou péssimo, conforme apresentado no Gráfico 133. 
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Gráfico 133 - Avaliação dos técnicos sobre às ações de desenvolvimento pessoal - a 

infraestrutura do local de trabalho 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

A respeito do período remoto que a UPE passou em 2021 devido à pandemia da Covid- 

19, 68,8% consideraram como ótima ou boa e 16,4% como regular a organização de suas 

rotinas e atividades. Aproximadamente 10% não sabe ou não se aplica e apenas 4,1% 

avaliaram como ruim. Conforme visto no Gráfico 134, sobre o nível de conhecimento sobre 

ferramentas tecnológicas relacionadas a sua atividade, 77,3% consideraram como ótimo ou 

bom e 11,8% regular. Aproximadamente 10% não sabem ou não se aplica e 1% avalia como 

ruim. 

A comunicação com a comunidade acadêmica foi considerada regular por 49% e ruim 

por 9% dos respondentes. No entanto, para aproximadamente 8,4% dos respondentes a 

questão não se aplica e não sabe 6,6%, enquanto para 3% a comunicação foi péssima 

(Gráfico 135). Quanto ao acesso a computador, tablet ou smartphone para o desenvolvimento 

satisfatório das atividades foi considerado ótimo ou bom para 41% e regular para 23,8% dos 

respondentes. Sendo 3,8% das respostas não sei e 15,7% não se aplica. Por fim, para 8,1% 

o acesso foi ruim e para 7,6% foi péssimo. Corroborando com os resultados da questão 

anterior, para aproximadamente 40,5% dos respondentes o acesso à internet foi ótimo e bom, 

enquanto para 23,3% foi regular. Para mais ou menos 15,7% dos respondentes, o acesso foi 

ruim ou péssimo, enquanto para 4,3% não sei e para 16,2% não se aplica. Para 45% dos 

respondentes o local em sua residência foi ótimo ou bom, enquanto para aproximadamente 

14% o local foi regular. Próximo de 35,6% não sei ou não se aplica, 2,9% avaliaram como 

ruim e 3,19% como péssimo. 
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Gráfico 134 - Avaliação dos técnicos sobre às ações de desenvolvimento pessoal da 

organização de rotinas e atividades; nível de conhecimento sobre ferramentas tecnológicas 

relacionadas à atividade; comunicação com a comunidade acadêmica 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 
 

Gráfico 135 - Avaliação dos técnicos sobre as ações de desenvolvimento pessoal – acesso 

a computador, tablet, smartphone para desenvolver as atividades satisfatoriamente; acesso 

à internet para desenvolver as atividades satisfatoriamente; local da residência em que 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
Sobre sua expectativa de permanência nas atividades que atualmente desenvolve 

(Gráfico 136), 16% estão muito motivados, 44% estão motivados, 24% estão pouco motivados 

e 12% não têm motivação, enquanto para aproximadamente 4% não sabe e não se aplica. 
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Gráfico 136 - Avaliação dos técnicos sobre as expectativas de permanência nas atividades 

que atualmente desenvolve 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Sobre o conhecimento acerca dos resultados da última Avaliação Institucional 

promovida pela CPA (Gráfico 137), 42% dos técnicos possuem pouco conhecimento e 33% 

não conhecem os resultados, enquanto 11% apontaram ter muito conhecimento e para 14% 

a questão não se aplica. 

 

Gráfico 137 - Avaliação dos técnicos sobre o conhecimento dos resultados da última 

Avaliação Institucional promovida pela CPA 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Técnicos do Complexo Hospitalar 
 

Quanto à questão idade (Gráfico 138), do total de 420 técnicos respondentes dos 

hospitais, como pode ser verificado no gráfico 01, 138 estão entre 41 e 50 anos, perfazendo 

33% do total dos respondentes. Em seguida, com 30% de participação, temos o pessoal com 

idade entre 51 e 60 anos. Um total de 94 respondentes aponta que estão entre 31 e 40 anos, 

22% do total. Seguido da faixa-etária de 61 a 70 anos que corresponde a 8%, de 21 a 30 

anos, com 5% de representação e por fim, com um total de 7 e 2 respondentes, verifica-se as 

pessoas com até 20 anos e mais de 70 anos, respectivamente. 

Gráfico 138 - Distribuição dos técnicos dos hospitais por idade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Até 20 anos 21 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos 

51 a 60 anos 61 a 70 anos Mais de 70 anos  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

No Gráfico 139, pode ser visto que o maior número de respondentes é do sexo feminino, 

totalizando 312 participantes. O que corresponde a 74% do total que é de 420 respondentes. 

Por fim, nenhum respondente apontou não querer declarar, como pode ser visto. 
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Gráfico 139 - Distribuição dos técnicos dos hospitais por sexo 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Seguindo com a análise, no Gráfico 140, temos as respostas referentes à identificação de 

raça/cor dos respondentes. Como pode ser verificado, do total de 420 respondentes, 51% se 

declaram como pardos. Seguidos por 37% de brancos, 9% de pretos e 1% de amarelos. Nas 

quais declaram raça, 1%, 3 respondentes eram indígenas. 

 
Gráfico 140 - Distribuição dos técnicos dos hospitais por raça/cor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Ao concluir o Gráfico 141 é possível apontar que 58% dos respondentes apresentam 

faixa de renda familiar entre R$ 1.100,00 e R$ 4.400,00. Seguidos de 20% com renda familiar 

entre R$ 4.400,00 e R$ 8.800,00; 11% entre R$ 8.800,00 e R$ 17.600,00; 5% com até R$ 

1.100,00; 2% entre R$ 17.600,01 até R$ 35.200,00, 1% acima de R$ 35.200,01 e 

aproximadamente 3% não declararam. 
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Gráfico 141 - Distribuição dos técnicos dos hospitais por renda familiar 
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Acima de R$ 35.200,01 Não quero declarar  

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
Analisando o gráfico 142, 63% dos participantes apontam como bom e regular as 

condições de acessibilidade de seu campus. Avaliando como ruim, podemos ver 

aproximadamente 20% o que corresponde a 83 respondentes de um total de 420. Na 

sequência, tem-se 10% da amostra avaliando com péssimo, 4% como não sei e 3% como 

ótimo. 

 

 

Gráfico 142 - Avaliação dos técnicos dos hospitais sobre as condições de acessibilidade no 

seu campus para pessoas com deficiência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Um total de 196 participantes apontaram como bom o cumprimento da missão ensino 

da UPE (Gráfico 143), sendo esse quantitativo correspondente a aproximadamente 47% do 
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total de respondentes. Seguidos de 25% afirmam ser ótimo o cumprimento do presente 

quesito, 15% que acreditam ser regular; 5% não souberam opinar quanto ao tópico e para 3% 

o ponto não se aplica. Além de 4% como ruim e 1% péssimo. 

Gráfico 143 - Avaliação dos técnicos dos hospitais sobre o cumprimento da missão 

institucional da UPE na dimensão Ensino 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
Guardando similaridade com o quesito anterior, analisando o Gráfico 144, 41% dos 

respondentes avaliam o cumprimento da missão na Dimensão Pesquisa da UPE como bom, 

23% e 8% avaliaram como regular e não sei, respectivamente. Por fim, 5% avaliaram como 

ruim, 3% não se aplica e 2% é péssimo. 

 

Gráfico 144- Avaliação dos técnicos dos hospitais sobre o cumprimento da missão 

institucional da UPE na dimensão Pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Para o cumprimento da missão referente à Dimensão Extensão 41% avaliaram como 

bom (Gráfico 145), seguido de 24% avaliando como regular, 18% como ótimo e 9% não 

souberam avaliar. Para 3% da amostra a avaliação do quesito não se aplica e para 4% e 1% 

a avaliação é ruim e péssimo, respectivamente (Gráfico 145). 

 
Gráfico 145 - Avaliação dos técnicos dos hospitais sobre o cumprimento da missão 

institucional da UPE na dimensão Extensão 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
Para o presente quesito, como pode ser visto no Gráfico 146, temos que 47% dos 

respondentes avaliaram como sendo bom, seguido de uma avaliação regular para 23% dos 

respondentes. 13% ótima e 6% não souberam avaliar. Para 5%, o quesito é avaliado como 

ruim e para 3% é péssimo ou não se aplica. 

 

Gráfico 146 - Avaliação dos técnicos dos hospitais sobre a avaliação do papel institucional 

na formação de cidadãos críticos e reflexivos 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Analisando o conhecimento dos técnicos dos hospitais em relação ao conhecimento 

sobre o PDI, observamos que 27% dos respondentes avaliaram como e regular. Seguido por 

12% como ruim e péssimo. Para 7% dos respondentes, o seu conhecimento é ótimo e para 

15% não se aplica (Gráfico 147). 

 
Gráfico 147 - Avaliação dos técnicos dos hospitais sobre o conhecimento acerca do Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UPE (2019/2023) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Ao analisar o Gráfico 148, é possível verificar que 66% dos respondentes, tiveram 

nenhuma participação no PDI da UPE. Para 75 respondentes. Para 18%, a questão não se 

aplica, e apenas 16% apontam ter algum tipo de participação no PDI. 

 

Gráfico 148 - Avaliação dos técnicos dos hospitais sobre a contribuição para a construção, 

discussão e avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) (2019/2023) 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Sobre o Gráfico 149 para 35,7% dos respondestes a efetivação das metas foi 

classificada como bom. Seguido por um total de 23,1% que não souberam avaliar. Podemos 

verificar que 16,9% compreendem a efetivação como regular e 9,3% como ótimo. Por fim, 

para 10,7% das respostas não se aplica, para 2,9% é ruim e para 1,4% é péssimo. Quanto às 

estratégias 22,9% dos respondentes apontaram não saber e não se aplica, 10,5%. Para 35% 

as ações efetivadas, quanto à Estratégia, foram boas. Seguidas de uma avaliação regular e 

ótima que correspondem a 17,6% e 9,3%, respectivamente. Para 3,3% ruim e 1,4% péssimo, 

23,1% das respostas como sendo não sei e não se aplica, 10,5%. Para 36% dos que 

responderam as ações efetivadas com relação aos Indicadores foram boas, seguido de 

regular para 17,9%, 8,1% avaliaram como ótimo, 3,1% e 1,4% como ruim e péssimo, 

respectivamente. 

 
 

Gráfico 149 - Avaliação dos técnicos dos hospitais sobre as ações efetivadas até 2020 do 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UPE na Dimensão de ENSINO 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Em relação as ações efetivadas do PDI até 2020, da Dimensão Pesquisa (Gráfico 150), 

verificamos que 32,1% dos respondentes avaliaram as metas como bom, 18,8% como regular, 

24,8% não sabem e para 10% não se aplica. E por fim, para 3,1%, apontaram a questão 

como ruim e 1,2% como péssimo. Para as estratégias na Dimensão Pesquisa, temos que 

33,6% dos pesquisados avaliaram como sendo bom, 18,8% como sendo regular e 8,8% ótimo. 

No entanto, para 24,5% não sabe e para 10% não se aplica. Ficando ruim e péssimo com 

3,1% e 1,2% respectivamente. Para 32,6% do total dos respondentes, as ações do PDI para 

os indicadores foram avaliadas como bom, seguido de 19,8% que apontaram tais ações como 

sendo regular e 9% como sendo ótimo. Já para 24,5% da amostra a resposta foi não sei e 

para 10% a mesma não se aplica. Apontando como péssimo, 1,4% e ruim 2,6%. 
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Gráfico 150 - Avaliação dos técnicos dos hospitais sobre as ações efetivadas até 2020 do 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UPE na Dimensão Pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

No Gráfico 151, podemos ver que 31,4% das respostas avaliaram o presente quesito 

com bom, seguido 18,6% que o avaliaram como regular e 11,4% como sendo ótimo. Seguindo 

a análise, temos 24,5% dos participantes que assinalaram a resposta não sei e para 8,8% a 

questão não se aplica. Por fim, em relação as estratégias, aproximadamente 4%, avaliaram 

como ruim e 1,2% como péssimo. Podemos ver que 10,2% avaliaram o quesito como ótimo, 

seguido de 20,2% que avaliaram como regular e 31,7% como sendo bom. Para 8,8% a 

questão não se aplica e 24,3% não sabem responder. Por fim, para 3,3% e 1,4% a questão é 

avaliada como ruim ou péssima, respectivamente. Para os indicadores de extensão, a 

proporção de distribuição da participação das respostas tende a permanecer a mesma. Logo, 

verifica-se que 10,2% da amostra coletada classificaram a questão como ótimo, 20,2% como 

regular e 31,7% como bom. Para 8,8% dos respondentes, a questão não se aplica e para 

24,3% não souberam responder. Como ruim e péssimo, podemos verificar a participação de 

aproximadamente 3,3% e 24,3% para cada uma das respostas, respectivamente. 
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Gráfico 151 - Avaliação dos técnicos dos hospitais sobre as ações efetivadas até 2020 do 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UPE na Dimensão de Extensão 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Com relação ao vínculo com a UPE (Gráfico 152), os respondentes estão distribuídos 

da seguinte forma: 81% servidores estatutários da UPE, 8% funcionários terceirizados, 8% 

servidores públicos cedidos à UPE, 1% funcionários do Instituto de Apoio à UPE e 2% 

estagiários. 

 
Gráfico 152 - Distribuição dos técnicos dos hospitais de acordo com o vínculo com a UPE 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Quanto ao regime de trabalho em horas, as respostas coletadas apontam que 62% dos 

respondentes cumprem 30 horas semanais de trabalho (Gráfico 153). Estando 8% com 40 

horas semanais, 11% com 20 horas e 19% com 24 horas semanais. 
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Gráfico 153 - Distribuição dos técnicos dos hospitais de acordo com o regime de trabalho 

em horas semanais 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
Referente ao grau de escolaridade dos participantes da amostra coletada, observa-se 

no Gráfico 154 que 25% dos respondentes possuem graduação, 33% ou 138 pessoas 

possuem especialização ou residência. 24% ensino médio, 11% mestrado, 6% doutorado e 

1% ensino fundamental. 

 

Gráfico 154 - Distribuição dos técnicos dos hospitais de acordo com o seu grau de formação 

mais elevado 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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O Gráfico 155 aponta que a maior parte dos técnicos, 59%, não sabem da existência da 

referida ação, enquanto 18% e 23% dizem sim e não para a existência de tal ação no campus, 

respectivamente. 

 
Gráfico 155 - Avaliação dos técnicos dos hospitais sobre as ações de inclusão educacional e 

promoção da acessibilidade para os técnicos com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no Campus 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Com relação às ações de planejamento (Gráfico 156), os resultados dos relatórios 

produzidos pelos órgãos da UPE para subsidiar o planejamento foram considerados por 41% 

como ótimo a bom, regular para 20,5% e ruim ou péssimo para 6%, enquanto 26,7% não 

sabem e 6% não se aplica. A compatibilidade entre as atividades ofertadas na unidade e os 

recursos financeiros disponíveis para execução é considerada ótima e boa para 38,1%, 

regular para 24%, ruim ou péssima para 11 % dos respondentes, enquanto 21,2% não sabem 

e 5,7% não se aplica. Sobre a aquisição de materiais de consumo para a realização das 

atividades técnico-administrativas, 42,9% responderam de ótimo a bom, 26,4% como regular, 

enquanto 12,4% de ruim a péssima, para 13,1% não sei e 5,2% não se aplica. 
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Gráfico 156 - Avaliação dos técnicos dos hospitais sobre as ações de planejamento 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
Com relação às ações sobre o sistema de avaliação de desempenho em relação às 

atividades desenvolvidas pelos servidores técnico-administrativos (Gráfico 157) 47,6% 

responderam ótimo e bom, 27,4% regular, 8,1% ruim, 5,7% péssimo, 6,9% não sabem e 4,3% 

não se aplica. Para as ações de qualificação dos servidores técnico administrativos, 43,1% 

responderam ótimo e bom, 28,1% regular, 9,8% ruim, 8,1% péssimo. Enquanto 6,7% não 

sabem e 4,3% não se aplica. A sobrecarga de trabalho por falta de servidores técnico- 

administrativos é vista como ruim ou péssima para 34% dos técnicos respondentes, 24,5% 

como ótima ou boa e 31,4% como regular. Para 10% não sabem ou não se aplica. 

 

Gráfico 157 - Avaliação dos técnicos com relação às ações de desenvolvimento pessoal 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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A avaliação de desempenho funcional é vista como ótima ou boa para 46%, regular 

26%, ruim 11%, péssima 8% e para 10% não sabe e não se aplica, conforme Gráfico 158. 

Para aproximadamente 44% dos respondentes, o plano de carreira é visto como ruim ou 

péssimo, 16% bom, 25% regular e 11% aponta não saber sobre o plano ou não se aplica. Por 

fim, apenas 4% o avaliam como ótimo. Sobre a infraestrutura do local de trabalho, 37% dos 

técnicos avaliam como ótimo ou bom, 31% como regular e 26% como ruim ou péssimo, 

conforme apresentado no gráfico 34. Para 4% não se aplica e 2% não sei. 

 
Gráfico 158 - Avaliação dos técnicos com relação às ações de desenvolvimento pessoal 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

A respeito do período remoto que a UPE passou em 2021 devido à pandemia da Covid- 

19, 49,5% consideraram como ótima ou boa e 21,7% como regular a organização de suas 

rotinas e atividades. Aproximadamente um total de 20,7 % não sabe ou não se aplica e apenas 

8,1% avaliaram como ruim ou péssimo. Conforme visto no Gráfico 159, sobre o nível de 

conhecimento sobre ferramentas tecnológicas relacionadas a sua atividade, 59,2% 

consideraram como ótimo ou bom e 17,6% regular. Aproximadamente 17,1% não sabem ou 

não se aplica , 6% avaliaram como ruim ou péssimo. A comunicação com a comunidade 

acadêmica foi considerada regular para 22,6%, bom 33,8%, ótimo 10,2% e ruim para 5,5% 

dos respondentes. No entanto, para aproximadamente 22,4% dos respondentes a questão 

não se aplica e não sabe, enquanto para 5,5% a comunicação foi péssima. 
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Gráfico 159 - Avaliação dos técnicos sobre o período remoto que a UPE está passando 

devido à pandemia da Covid-19: organização de rotina, nível de conhecimento sobre as 

ferramentas tecnológicas e a comunicação com a comunidade acadêmica. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
Quando analisamos o período remoto 2021, em relação ao acesso a computadores, 

tablet e smartphone para o desenvolvimento satisfatório das atividades 41% avaliaram como 

ótimo ou bom, 23% como regular. Sendo 3,8% das respostas não sei e 15,7% não se aplica. 

Por fim, para 8,1% o acesso foi ruim e para 7,6% foi péssimo. Em relação ao acesso a internet, 

40,5% dos respondentes avaliaram como ótimo e bom, enquanto para 23,3% foi regular. Para 

9% dos respondentes, o acesso foi ruim e para 6,7% péssimo, enquanto para 4,3% não sei e 

para 16,2% não se aplica. Para 45% dos respondentes o local de trabalho em sua residência 

foi ótimo ou bom, enquanto para aproximadamente 13,8% o local foi regular. Próximo de 3,1% 

não sabem e para 32,4% não se aplica, 2,9% avaliaram como ruim e 2,9% como péssimo. 

45,0% 
40,0% 
35,0% 
30,0% 
25,0% 
20,0% 
15,0% 
10,0% 

5,0% 
0,0% 

Organização de suas rotinas e 
atividades 

Nível de conhecimento sobre 
ferramentas tecnológicas 

relacionadas a sua atividade 

Comunicação com a comunidade 
acadêmica 

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não sei Não se aplica 



148 
 

 

Gráfico 160 - Avaliação dos técnicos sobre o período remoto que a UPE está passando 

devido à pandemia da Covid-19: acesso aos equipamentos eletrônicos, acesso à internet e 

local na residência em que se realiza as atividades 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Sobre sua expectativa de permanência nas atividades que atualmente desenvolve, 16% 

estão muito motivados, 41% estão motivados, 26% estão pouco motivados e 15% não têm 

motivação, enquanto para aproximadamente 1% não sabe e não se aplica (Gráfico 161). 

 

Gráfico 161 - Avaliação dos técnicos sobre a expectativa de permanência nas atividades 

que atualmente desenvolve, quanto ao nível de motivação 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
Sobre o conhecimento dos resultados da última Avaliação Institucional promovida pela 

CPA (Gráfico 162), 40% dos técnicos possuem pouco conhecimento e 41% não conhecem os 
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resultados, enquanto 9% apontaram ter muito conhecimento e para 10% a questão não se 

aplica. 

Gráfico 162 - Sobre seu conhecimento dos resultados da última Avaliação Institucional 

promovida pela CPA 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 
 

Algumas Considerações 
 

⮚ Um total de 811 técnicos participaram da autoavaliação, representando os 

técnicos lotados nas Unidades de Educação, Reitoria e Complexo Hospitalar; 

⮚ Quanto ao perfil dos 391 técnicos participantes lotados nas Unidades de 

Educação: 30% sinalizaram idade entre 31 e 40 anos; a maioria do sexo feminino 

(63%); a maior parte se declarou como branca (46%) e com uma renda familiar de 

até três salários mínimos (32%); 

⮚ Para a maioria dos técnicos respondentes (64%), as condições de acessibilidade 

do campus onde trabalham é boa/regular; 

⮚ Quanto ao cumprimento da Missão Institucional nas Dimensões Ensino, Pesquisa 

e Extensão, a maioria dos técnicos (acima de 40%) avaliaram como bom. 

⮚ Sobre o conhecimento acerca do PDI, apenas 9% declaram conhecê-lo muito 

bem, consequentemente um alto número de participantes (67%) afirmaram não ter 

nenhuma contribuição na construção do PDI; 

⮚ Um percentual de 46% dos técnicos respondentes avaliou como ótimo e bom os 

relatórios produzidos para subsidiarem as ações de planejamento institucional; 

Muito conhecimento Pouco conhecimento Nenhum conhecimento Não se aplica 

41% 40% 

9% 10% 
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⮚ Do total de respondestes, 47% avaliaram como ótimo e bom o sistema de 

avaliação de desempenho em relação às atividades desenvolvidas pelos servidores 

técnicos-administrativos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) finaliza este Relatório Parcial da 

Autoavaliação Institucional (correspondente ao primeiro do triênio 2021-2023) 

reafirmando seu compromisso ético junto à Comunidade Universitária. A partir das 

respostas aos questionários, os participantes docentes, discentes, egressos 

(discentes) e técnicos da Unidade de Educação, Reitoria e Complexo Hospitalar, 

contribuíram para a melhoria da qualidade das ações definidas pelas atuais 

políticas administrativas e acadêmicas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI). 

Apresentam-se abaixo, em forma de síntese, os aspectos considerados como 

significativos na perspectiva da melhoria institucional, segundo as Dimensões de 

Avaliação definidas: Missão Institucional, Metas e Objetivos do PDI; Políticas de 

Ensino, Pesquisa e Extensão; Políticas de Pessoal e Programas de Formação. 

 
Dimensão Missão Institucional, Metas e Objetivos do PDI 

● Aspectos Positivos 

✔ Ampliação de ações acadêmicas para a sociedade, a atuação em ações 

interinstitucionais e a projeção internacional de algumas ações 

acadêmicas. 

✔ Reconhecimento da maioria dos respondestes do bom cumprimento da 

Missão Institucional quanto as Dimensões Ensino, Pesquisa e Extensão. 

✔ Conhecimento dos docentes sobre o Plano de Desenvolvimento 

Institucional. 

● Aspectos a Melhorar 

✔ Ampliação das ações que resultem na redução do abismo social entres os 

integrantes da comunidade acadêmica universitária. Ou seja, ampliação de 

espaços para diálogo sobre questões referentes as questões comuns aos 

discentes, técnicos e docentes. 
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✔ Ampliação das ações de promoção de inclusão e cidadania enquanto dever 

da Universidade em promover inclusão democrática. 

✔ Maior eficiência dos canais de comunicação formal. 

✔ Envolvimento da comunidade universitária na elaboração/atualização do 

Plano de Desenvolvimento Institucional. 

✔ Ampliação de ações de acolhimento e orientação da comunidade 

universitária em situações de constrangimento, assédio e discriminação. 

✔ Maior efetividade nas ações de planejamento para aquisição de materiais 

de consumo para a realização de atividades pedagógicas. 

✔ Estímulo e fomento às ações do Núcleo de Diversidade e Identidades 

Sociais-NDIS, órgão suplementar da UPE. 

 
Dimensão Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão 

✔ Aspectos Positivos 

✔ O sistema satisfatório de avaliação docente (avaliação da maioria). 

✔ O resultado satisfatório das avaliações da aprendizagem pelo discente 

durante o período remoto 2020.1 e 2020.2 (avaliação da maioria). 

✔ Bom desempenho docente frente aos desafios impostos pela situação 

pandêmica instalada. 

✔ Reconhecimento das ações administrativas acadêmicas instaladas em 

função da pandemia (avaliação da maioria). 

✔ Reconhecimento da adaptação da comunidade universitária ao modelo 

remoto e suas tecnologias. 

✔ Melhora na produção e desempenho acadêmico com mais participação em 

eventos, publicações, orientações, programas de extensão. 

✔ Benefícios do processo de ensino aprendizagem híbrido como solução para 

problemas do modelo presencial (acessibilidade e otimização da 

curricularização da extensão). 

✔ Maior preocupação em atender aos protocolos de acessibilidade dentro das 

unidades e campi da UPE. 

● Aspectos a Melhorar 
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✔ Ampliação das ações de acolhimento e de integração para os docentes, 

discentes e técnicos. 

✔ Ampliação de recursos, estratégias da avaliação da aprendizagem no 

ensino remoto. 

✔ Instalação ou ampliação de mecanismos de apoio pedagógico discente 

✔ Ampliação das ações de inclusão educacional e promoção da 

acessibilidade para pessoas com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

 
Dimensão Políticas de Pessoal e Programas de Formação 

• Aspectos Positivos 

✔ A compatibilidade entre as atividades ofertadas na unidade e os recursos 

financeiros disponíveis para execução. 

✔ Ações de desenvolvimento pessoal - o sistema de avaliação de 

desempenho em relação às atividades desenvolvidas pelos servidores 

técnico-administrativos (avaliação da maioria). 

✔ Ações de desenvolvimento pessoal relativa às ações de qualificação dos 

servidores técnicos-administrativos (avaliação da maioria). 

✔ A avaliação de desempenho funcional. 

✔ Infraestrutura do local de trabalho. 

✔ Organização de rotinas e atividades; nível de conhecimento sobre 

ferramentas tecnológicas relacionadas à atividade; comunicação com a 

comunidade acadêmica. 

✔ Maior número de servidoras (avaliação pelos técnicos). 

✔ Acessibilidade do campus. 

✔ Grande número de técnicos com Ensino Superior. 

✔ Aquisição de materiais de consumo. 

✔ Ações de qualificação. 

 

• Aspectos a Melhorar 

✔ Ampliação de ações de inclusão educacional e promoção da 

acessibilidade para os técnicos com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no Campus. 
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✔ Ações de desenvolvimento pessoal - plano de carreira. 

✔ Falta de conhecimento sobre a existência de ações de inclusão e 

promoção da acessibilidade para os técnicos com deficiência. 

✔ Sobrecarga de trabalho por falta de servidores. 

✔ Pouco ou nenhum conhecimento acerca dos resultados da última 

Avaliação Institucional promovida pela CPA. 
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6. ANEXOS 
 

QUESTIONÁRIO - AVALIE A UPE - 2021 
 
Olá! 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UPE está mais uma vez realizando sua consulta anual à 

comunidade acadêmica visando entender como você avalia nossa Universidade. Neste ano, nosso foco 

de avaliação são as dimensões: MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL; 

POLÍTICA DE PESSOAL; E POLÍTICAS PARA ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. 

Nessa primeira página iremos fazer algumas perguntas gerais e na segunda página faremos perguntas 

mais específicas (o preenchimento total dura cerca de 10 minutos). 

Destacamos que suas respostas são anônimas, pois nossa intenção é que você se sinta confortável 

para avaliar livremente os pontos apresentados (não há respostas certas ou erradas, o importante é 

que o resultado retrate a visão da comunidade acadêmica). 

Caso não consiga responder por alguma razão, favor comunicar a um dos integrantes da Comissão 

Setorial de Avaliação de sua Unidade. Sua opinião é muito importante para tornarmos esse questionário 

mais acessível. 

Agradecemos por sua atenção e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos pelo e- 

mail cpa@upe.br. No mais, informamos que os relatórios de anos anteriores, estão disponíveis no site 

www.upe.br/cpa 

Dados de Identificação 
1)Qual a Unidade em que você trabalha, estuda ou estudou? 
1.Campus Arcoverde 
2.Campus Caruaru 
3.Campus Garanhuns 
4.Campus Mata Norte 
5.Campus Mata Sul 
6.Campus Petrolina 
7.Campus Salgueiro 
8.Campus Serra Talhada 
9.Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros - CISAM 
10.Escola Politécnica de Pernambuco - POLI 
11. Escola Superior de Educação Física - ESEF 
12. Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco - FCAP 
13.Faculdade de Ciências Médicas - FCM 
14.Faculdade de Enfermagem Nª Senhora das Graças - FENSG 
15.Faculdade de Odontologia de Pernambuco - FOP 
16.Hospital Universitário Oswaldo Cruz - HUOC 
17.Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco - IAUPE 
18.Instituto de Ciências Biológicas - ICB 
19.Instituto Confúcio de Pernambuco 
20.Instituto de Inovação Tecnológica - IIT 
21.Núcleo de Educação a Distância - NEAD* 
22.Pronto Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Prof. Luiz Tavares - PROCAPE 
21.Reitoria 
Qual sua idade? 
1.Até 20 anos 
2.21 a 30 anos 
3.31 a 40 anos 
4.41 a 50 anos 
5.51 a 60 anos 
6.61 a 70 anos 
7.Mais de 70 anos 

mailto:cpa@upe.br
http://www.upe.br/cpa
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Qual o seu sexo? 
Feminino 
Masculino 
Não quero declarar 
Como você se declara em relação à sua cor? 

Branca 
Preta 
Parda 
Amarela 
Indígena 
Não quero declarar 
Qual a sua renda familiar atual? 
Até R$ 1.100,00 

De R$ 1.100,00 a R$ 2.200,00 
De R$ 2.200,00 a R$ 4.400,00 
De R$4.400,00 R$ 8.800,00 
De R$ 8.800,00 a R$ 17.600,00 
De R$ 17.600,01 a R$ 35.200,00 
Acima de R$ 35.200,01 
Não quero declarar 
Você é uma pessoa com deficiência? 
Não 
Física 
Mental 
Intelectual 
Sensorial 
Não sei 
Como você avalia as condições de acessibilidade no seu Campus para pessoas com 
deficiência? 
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei 

 

MISSÃO INSTITUCIONAL 
Como você avalia o cumprimento da missão institucional da UPE? *Missão da UPE: Produzir e 
difundir conhecimento por meio do ensino, pesquisa e extensão universitária, formando 
profissionais reflexivos, críticos e cidadãos para atender às demandas da sociedade” 

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não sei Não se aplica 
Ensino 
Pesquisa 
Extensão 
Como você avalia o papel institucional na formação de cidadãos críticos e reflexivos? 
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não se aplica 
Qual o seu conhecimento acerca do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UPE 
(2019/2023)?O PDI pode ser consultado no link: 
http://upe.br/anexos/PDI/PDI_UPE_2019_A_2023.pdf 
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei 

http://upe.br/anexos/PDI/PDI_UPE_2019_A_2023.pdf
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Não se aplica 
Você contribuiu para a construção, discussão e avaliação do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) da UPE (2019/2023)? 
Sim 
Não 
Não se aplica 
Como você avalia as ações efetivadas até 2020 do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) da UPE na dimensão de ENSINO? 

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não sei Não se aplica 
Metas 
Estratégias 
Indicadores 
Como você avalia as ações efetivadas até 2020 do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) da UPE na dimensão de PESQUISA? 

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não sei Não se aplica 
Metas 
Estratégias 
Indicadores 
Como você avalia as ações efetivadas até 2020 do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) da UPE na dimensão de EXTENSÃO? 

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não sei Não se aplica 
Metas 
Estratégias 
Indicadores 
Qual a sua relação com a UPE? 

Estudo na UPE (Graduação ou Pós-Graduação) 
Formei-me pela UPE (Graduação ou Pós-graduação) 
Atuo como Docente ou Tutor na UPE (Presencial ou a Distância) 
Atuo em Função Técnica na UPE (Profissionais de nível superior, técnico, médio ou fundamental) 

 
 

Estudo na UPE (Graduação ou Pós-Graduação) 
Em que ano você iniciou seu curso? 
Até 2010 
2011 a 2013 
2014 a 2016 
2017 a 2019 
2020 a 2021 
Caso seja aluno de Graduação, informe o Curso na lista abaixo 

Bacharelado em Administração (presencial) 
Bacharelado em Administração Pública (EAD) 
Bacharelado em Ciências Biológicas 
Bacharelado em Direito 
Bacharelado em Educação Física 
Bacharelado em Enfermagem 
Bacharelado em Engenharia Civil 
Bacharelado em Engenharia Controle e Automação 
Bacharelado em Engenharia da Computação 
Bacharelado em Engenharia de Software 
Bacharelado em Engenharia Elétrica Eletrônica 
Bacharelado em Engenharia Elétrica Eletrotécnica 
Bacharelado em Engenharia Elétrica de Telecomunicações 
Bacharelado em Engenharia Mecânica Industrial 
Bacharelado em Física de Materiais 
Bacharelado em Fisioterapia 
Bacharelado em Medicina 
Bacharelado em Nutrição 
Bacharelado em Odontologia 
Bacharelado em Psicologia 
Bacharelado em Saúde Coletiva 
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Bacharelado em Serviço Social 
Bacharelado em Sistemas de Informação 
Licenciatura em Ciências Biológicas (EAD) 
Licenciatura em Ciências Biológicas (presencial) 
Licenciatura em Ciências Sociais 
Licenciatura em Computação 
Licenciatura em Educação de Física 
Licenciatura em Geografia 
Licenciatura em História (EAD) 
Licenciatura em História (presencial) 
Licenciatura em Letras Português e suas licenciaturas (EAD) 
Licenciatura em Letras Português e suas licenciaturas (presencial) 
Licenciatura em Letras Português/Espanhol e suas licenciaturas (presencial) 
Licenciatura em Letras Português/Inglês e suas licenciaturas (presencial) 
Licenciatura em Matemática 
Licenciatura em Pedagogia (EAD) 
Licenciatura em Pedagogia (presencial) 
Tecnólogico em Gestão em Logística 
Caso seja aluno de Pós-Graduação, informe o Curso na lista abaixo: 
Especialização ou MBA (em qualquer área) 
Residência (em qualquer área) 
Mestrado em Biologia Celular e Molecular Aplicada 
Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental 
Mestrado em Ciências da Saúde 
Mestrado em Culturas Africanas, da Diáspora e dos Povos Indígenas 
Mestrado Profissional em Educação 
Mestrado em Educação Física 
Mestrado em Enfermagem 
Mestrado em Engenharia Civil 
Mestrado em Engenharia da Computação 
Mestrado em Engenharia de Sistemas 
Mestrado em Etnobiologia e Conservação da Natureza 
Mestrado Profissional em História 
Mestrado em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares 
Mestrado em Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável 
Mestrado em Hebiatria - Determinantes de Saúde na Adolescência 
Mestrado Profissional em Letras 
Mestrado em Odontologia 
Mestrado em Perícias Forenses 
Mestrado em Práticas e Inovação em Saúde Mental 
Mestrado Profissional em Psicologia 
Mestrado em Reabilitação e Desempenho Funcional 
Mestrado em Saúde e Desenvolvimento Socioambiental 
Mestrado em Tecnologia da Energia 
Doutorado em Biologia Celular e Molecular Aplicada 
Doutorado em Educação Física 
Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional 
Doutorado em Engenharia da Computação 
Doutorado em Ciências da Saúde 
Doutorado em Enfermagem 
Doutorado em Etnobiologia e Conservação da Natureza 
Doutorado em Hebiatria 
Doutorado em Odontologia 
Com relação ao seu perfil ao longo do curso, marque os itens abaixo: 

Sim Não Não se 
aplica 
Cursou o Ensino Médio em escolas públicas? 
Ingressou na UPE por meio de cotas? 
Recebe ou recebeu algum tipo de apoio social 
enquanto está no curso? 



159 
 

 
 

 
Possui ou possuiu algum vínculo empregatício 
ainda no curso?… 
Existem ações de inclusão educacional e promoção da acessibilidade para os estudantes com 
deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no seu 
Campus? 
Sim 
Não 
Não sei 
Classifique o tipo de uso dos dispositivos que você teve mais acesso para a realização das 
atividades acadêmicas durante os períodos letivos (2020.1 e 2020.2): 

uso individual uso compartilhado não tenho 
Computador/notebook 
Smartphone 
Tablet 
Outro 
A internet que você teve acesso para realização das atividades acadêmicas nos períodos 
letivos (2020.1 e 2020.2) foi: 
Estável 
Instável - suscetível a condições temporais (vento, chuva, etc) 

Instável - suscetível ao número de dispositivos acessando ao mesmo tempo 
Não sei 
Não se aplica 
A internet que você teve acesso foi suficiente para assistir aos vídeos propostos pelos 
docentes como atividades acadêmicas? 
Sim 
Não 
Às vezes 
Não sei 
Não se aplica 
A internet que você teve acesso foi suficiente para participar de vídeochamadas, nos 
momentos síncronos propostos pelo docente? 
Sim 
Não 
Às vezes 
Não sei 
Não se aplica 
Como avalia a funcionalidade do dispositivo que você sinalizou na questão anterior? 

Funciona bem Funciona parcial… Não funciona Não se aplica 
Áudio 
Microfone 
Câmera 
Teclado/mouse/t… 
Monitor/tela 
Você teve acesso a um ambiente propício para seus estudos, nos períodos letivos 2020.1 e 
2020.2? 

Sim 
Não 
Não quero responder 
Com relação ao apoio institucional para os períodos letivos 2020.1 e 2020.2, como você avalia 
os itens abaixo: 

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não se aplica 
Recursos tecnológicos, 
adotados pela UPE como 
alternativa para cumprir 
as atividades de 
ensino-aprendizagem 

 
Atuação da direção de sua 
Unidade no sentido de 
possibilitar segurança e 
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tranquilidade para a 
superação das dificuldades 

 

Atuação das Coordenações 
de forma a promover ações 
de formação pedagógicas 
com uso das ferramentas 
virtuais* 
Como avalia os itens abaixo relacionados às atividades de aprendizagem desenvolvidas 
porvocênosperíodosletivos20201e20202: 

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não se aplica 
 

Duração dos períodos 
Uso das ferramentas digitais 
Participação nas aulas síncronas 
Execução das atividades assíncronas 
Resultado das avaliações das aprendizagens 
Qualidade da aprendizagem 

 

Formei-me pela UPE (Graduação ou Pós-graduação) 
Em que ano você concluiu seu curso na UPE? 
Caso tenha sido aluno de Graduação, informe o Curso na lista abaixo: 

Bacharelado em Administração (presencial) 
Bacharelado em Administração Pública (EAD) 
Bacharelado em Ciências Biológicas 
Bacharelado em Direito 
Bacharelado em Educação Física 
Bacharelado em Enfermagem 
Bacharelado em Engenharia Civil 
Bacharelado em Engenharia Controle e Automação 
Bacharelado em Engenharia da Computação 
Bacharelado em Engenharia de Software 
Bacharelado em Engenharia Elétrica Eletrônica 
Bacharelado em Engenharia Elétrica Eletrotécnica 
Bacharelado em Engenharia Elétrica de Telecomunicações 
Bacharelado em Engenharia Mecânica Industrial 
Bacharelado em Física de Materiais 
Bacharelado em Fisioterapia 
Bacharelado em Medicina 
Bacharelado em Nutrição 
Bacharelado em Odontologia 
Bacharelado em Psicologia 
Bacharelado em Saúde Coletiva 
Bacharelado em Serviço Social 
Bacharelado em Sistemas de Informação 
Licenciatura em Ciências Biológicas (EAD) 
Licenciatura em Ciências Biológicas (presencial) 
Licenciatura em Ciências Sociais 
Licenciatura em Computação 
Licenciatura em Educação de Física 
Licenciatura em Geografia 
Licenciatura em História (EAD) 
Licenciatura em História (presencial) 
Licenciatura em Letras Português e suas licenciaturas (EAD) 
Licenciatura em Letras Português e suas licenciaturas (presencial) 
Licenciatura em Letras Português/Espanhol e suas licenciaturas (presencial) 
Licenciatura em Letras Português/Inglês e suas licenciaturas (presencial) 
Licenciatura em Matemática 
Licenciatura em Pedagogia (EAD) 
Licenciatura em Pedagogia (presencial) 



161 
 

 
 

 
Tecnológico em Gestão em Logística 
Caso tenha sido aluno de Pós-Graduação, informe o Curso na lista abaixo: 
Especialização ou MBA (em qualquer área) 
Residência (em qualquer área) 
Mestrado em Biologia Celular e Molecular Aplicada 
Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental 
Mestrado em Ciências da Saúde 
Mestrado em Culturas Africanas, da Diáspora e dos Povos Indígenas 
Mestrado Profissional em Educação 
Mestrado em Educação Física 
Mestrado em Enfermagem 
Mestrado em Engenharia Civil 
Mestrado em Engenharia da Computação 
Mestrado em Engenharia de Sistemas 
Mestrado em Etnobiologia e Conservação da Natureza 
Mestrado Profissional em História 
Mestrado em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares 
Mestrado em Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável 
Mestrado em Hebiatria - Determinantes de Saúde na Adolescência 
Mestrado Profissional em Letras 
Mestrado em Odontologia 
Mestrado em Perícias Forenses 
Mestrado em Práticas e Inovação em Saúde Mental 
Mestrado Profissional em Psicologia 
Mestrado em Reabilitação e Desempenho Funcional 
Mestrado em Saúde e Desenvolvimento Socioambiental 
Mestrado em Tecnologia da Energia 
Doutorado em Biologia Celular e Molecular Aplicada 
Doutorado em Educação Física 
Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional 
Doutorado em Engenharia da Computação 
Doutorado em Ciências da Saúde 
Doutorado em Enfermagem 
Doutorado em Etnobiologia e Conservação da Natureza 
Doutorado em Hebiatria 
Doutorado em Odontologia 
Com relação ao seu perfil ao longo do curso, marque os itens abaixo: 

Sim Não Não se aplica 
Cursou o Ensino Médio em 
escola pública 
Ingressou na UPE por meio de cotas? 
Recebeu algum tipo de apoio social enquanto estava no curso? 
Possuía algum vínculo empregatício ainda no curso? 
De forma geral, que avaliação você daria para o curso de graduação em que se formou na 
UPE? 

Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei 
Não se aplica 
Marque se recebeu algum auxílio financeiro (bolsa) durante o seu curso. É possível marcar 
mais de uma opção. 
Bolsa (mestrado/doutorado CNPq; FACEPE, Capes, programa) 
Bolsa de projeto de extensão 
Monitoria 
PIBID/Residência pedagógica 
Não recebi bolsa 



162 
 

 
 

 
A formação do curso de graduação ou de pós-graduação favoreceu a melhoria de sua 
qualidade de vida e de renda. 
Concordo totalmente 
Concordo 
Discordo 
Discordo totalmente 
Não se aplica 
Você fez algum curso de pós-graduação na UPE? 
Sim 
Não 
Qual das opções abaixo representa o seu nível atual de experiência acadêmica? 
Graduação 
Especialização em andamento 
Especialização concluída 
Mestrado em andamento 
Mestrado concluído 
Doutorado em andamento 
Doutorado concluído 
Residência 
Não se aplica 
Você está empregado/a? 
Sim 
Não 
Não se aplica 
Você está trabalhando ou já esteve, em alguma área vinculada ao curso que realizou na UPE? 
Sim 
Não 
Não se aplica 
Ser formado no curso de graduação ou pós-graduação da UPE facilitou sua inserção 
profissional? 
Facilitou muito 
Facilitou 
Facilitou pouco 
Não facilitou 
Não se aplica 
O quanto o curso contribuiu para que você desenvolvesse as seguintes 
habilidades/competências (opções para cada habilidade/competência abaixo): 

Contribui muito Contribuiu pouco Não contribuiu Não se aplica 
Autodisciplina 
Capacidade de se adaptar 
às mudanças 
Capacidade de trabalhar 
em equipe 
Capacidade de liderança 
Comportamento ético 
Capacidade de tomar decisões 
Interesse em buscar novos 
conhecimentos 
Capacidade de atuar de forma 
interdisciplinar 
Preparado/a para desenvolver 
ideias inovadoras e 
criativas na sua área de atuação 
Capacidade de resolver problemas 
Atuo como Docente ou Tutor na UPE (Presencial ou a Distância) 
Qual seu vínculo com a UPE? 

Servidor estatutário lotado na UPE 
Servidor público de outro órgão cedido à UPE 
Professor substituto/temporário 
Docente convidado (UAB, Parfor, Professor de especialização, etc.) 
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Tutor EAD 
Qual o seu regime de trabalho em horas semanais? 
20 horas 
30 horas 
40 horas sem Dedicação Exclusiva 
40 horas com Dedicação Exclusiva 
Qual o seu grau de formação mais elevado? 
Doutorado 
Mestrado 
Especialização ou Residência 
Graduação 
Qual(is) o(s) curso(s) de graduação no qual que você leciona? 
Bacharelado em Administração (presencial) 
Bacharelado em Administração Pública (EAD) 
Bacharelado em Ciências Biológicas 
Bacharelado em Direito 
Bacharelado em Educação Física 
Bacharelado em Enfermagem 
Bacharelado em Engenharia Civil 
Bacharelado em Engenharia Controle e Automação 
Bacharelado em Engenharia da Computação 
Bacharelado em Engenharia Elétrica Eletrônica 
Bacharelado em Engenharia Elétrica Eletrotécnica 
Bacharelado em Engenharia de Software 
Bacharelado em Engenharia Elétrica de Telecomunicações 
Bacharelado em Engenharia Mecânica Industrial 
Bacharelado em Física de Materiais 
Bacharelado em Fisioterapia 
Bacharelado em Medicina 
Bacharelado em Nutrição 
Bacharelado em Odontologia 
Bacharelado em Psicologia 
Bacharelado em Saúde Coletiva 
Bacharelado em Serviço Social 
Bacharelado em Sistemas de Informação 
Licenciatura em Ciências Biológicas (EAD) 
Licenciatura em Ciências Biológicas (presencial) 
Licenciatura em Ciências Sociais 
Licenciatura em Computação 
Licenciatura em Educação de Física 
Licenciatura em Geografia 
Licenciatura em História (EAD) 
Licenciatura em História (presencial) 
Licenciatura em Letras Português e suas licenciaturas (EAD) 
Licenciatura em Letras Português e suas licenciaturas (presencial) 
Licenciatura em Letras Português/Espanhol e suas licenciaturas (presencial) 
Licenciatura em Letras Português/Inglês e suas licenciaturas (presencial) 
Licenciatura em Matemática 
Licenciatura em Pedagogia (EAD) 
Licenciatura em Pedagogia (presencial) 
Tecnólogico em Gestão em Logística 
Não se aplica 

 

Qual(is) o(s) curso(s) de Pós-Graduação que você leciona na UPE? 
Especialização ou MBA (em qualquer área) 
Residência (em qualquer área) 
Mestrado em Biologia Celular e Molecular Aplicada 
Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental 
Mestrado em Ciências da Saúde 
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Mestrado em Culturas Africanas, da Diáspora e dos Povos Indígenas 
Mestrado Profissional em Educação 
Mestrado em Educação Física 
Mestrado em Enfermagem 
Mestrado em Engenharia Civil 
Mestrado em Engenharia da Computação 
Mestrado em Engenharia de Sistemas 
Mestrado em Etnobiologia e Conservação da Natureza 
Mestrado Profissional em História 
Mestrado em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares 
Mestrado em Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável 
Mestrado em Hebiatria - Determinantes de Saúde na Adolescência 
Mestrado Profissional em Letras 
Mestrado em Odontologia 
Mestrado em Perícias Forenses 
Mestrado em Práticas e Inovação em Saúde Mental 
Mestrado Profissional em Psicologia 
Mestrado em Reabilitação e Desempenho Funcional 
Mestrado em Saúde e Desenvolvimento Socioambiental 
Mestrado em Tecnologia da Energia 
Doutorado em Biologia Celular e Molecular Aplicada 
Doutorado em Educação Física 
Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional 
Doutorado em Engenharia da Computação 
Doutorado em Ciências da Saúde 
Doutorado em Enfermagem 
Doutorado em Etnobiologia e Conservação da Natureza 
Doutorado em Hebiatria 
Doutorado em Odontologia 
Não se aplica 
Existem ações de inclusão educacional e promoção da acessibilidade para os professores 
com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no 
seu Campus? 
Sim 
Não 
Não sei 
Com relação às ações de planejamento, como você avalia: 

Ótimo Bom Regular Ruim  Péssimo Não sei Não se aplica 
Aquisição de materiais de 
consumo para a realização 
de atividades pedagógicas 

 
Compatibilidade entre as atividades 
ofertadas em sua unidade e os 
recursos financeiros disponíveis 

 
Apoio financeiro para docentes 
participarem de eventos 

 

Os resultados dos relatórios produzidos 
pelos órgãos da UPE para subsidiar 
o planejamento 

 

Suporte para atividades acadêmicas 
fora da UPE (escolas, campo, hospitais…) 

 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) ao qual está vinculado incorpora métodos e técnicas 
pedagógicas, como metodologias ativas de ensino que favorecem a aprendizagem dos alunos 
com transtornos globais do desenvolvimento, TDAH, Dislexia? 
Sim 
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Não 
Não sei 
Como você avalia os seguintes tópicos a respeito dos períodos letivos 2020.1 e 2020.2 ? 

Ótimo Bom Regular Ruim  Péssimo Não sei Não se aplica 
Acesso à internet para 
desenvolver suas atividades 
acadêmicas satisfatoriamente 

 

Local em sua residência em que 
você realiza suas atividades 
Sobre seu tempo de trabalho semanal nos períodos letivos 2020.1 e 2020.2: 
Aumentou muito 
Aumentou um pouco 
Manteve-se igual 
Diminuiu um pouco 
Diminuiu muito 
Não se aplica 
Sobre a natureza de suas atividades acadêmicas nos períodos letivos 2020.1 e 2020.2: 
Totalmente remotas 
Predominantemente remotas 
Igualmente divididas em remotas e presenciais 
Predominantemente presencial 
Completamente presencial 
Não se aplica 
Quais equipamentos você mais utilizou em suas atividades acadêmicas durante os períodos 
letivos 2020.1 e 2020.2: 
Celular próprio 
Celular institucional 
Computador/laptop próprio 
Computador/laptop institucional 
Não se aplica 
Durante os períodos letivos 2020.1 e 2020.2, que estratégias você mais utilizou para 
comunicar-se com o discente: 
WhatsApp 
E-mail 
Google Classroom 
Por intermédio de discente-monitor(a) 
Não se aplica 
Assinale quais plataformas e ferramentas digitais utilizou para o desenvolvimento das 
atividades acadêmicas durante os períodos letivos 2020.1 e 2020.2: 
Google Classroom 
Google Meet 
Google Forms 
Zoom 
Youtube 
Instagram 
Não se aplica 
Você gravou suas aulas durante os períodos letivos 2020.1 e 2020.2? 
Sim, apenas para meu registro 
Sim, para disponibilizar para o discente 
Não 
Como você avalia as atividades de ensino desenvolvidas nos períodos letivos 2020.1 e 2020.2? 

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não sei Não se aplica 
Duração dos períodos 
Uso das ferramentas digitais 
Participação do discente nas aulas 
síncronas 
Execução das atividades assíncronas 
pelos discentes 
Resultado das avaliações das 
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aprendizagens pelo discente 
Qualidade da aprendizagem do discente 
Com relação às ações de política de desenvolvimento pessoal, como você avalia: 

Ótimo Bom Regular Ruim  Péssimo Não sei Não se aplica 
Quantitativo de docentes 
para atender as demandas 
do seu curso 

 

Sistema de avaliação de desempenho 
em relação às atividades 
desenvolvidas pelos docentes 

 

Ações para qualificação da 
prática pedagógica dos docentes 
Ações que visem ao cuidado 
com a saúde física e mental 

 
Acolhimento e orientação em 
situações de constrangimento, 
assédio e discriminação 
Utilize o espaço abaixo para registrar sua autoavaliação relacionada ao desempenho 
acadêmico nos períodos letivos remotos 2020.1 e 2020.2: * 

Ótimo Bom Regular Ruim  Péssimo Não sei Não se aplica 
 

Recursos tecnológicos, 
adotados pela UPE como 
alternativa para cumprir as 
atividades de ensino-aprendizagem 

 
Atuação da direção de sua Unidade 
no sentido de possibilitar segurança e 
tranquilidade para a superação das dificuldades 

 
Atuação das Coordenações de forma 
a promover ações de formação pedagógicas 
com uso das ferramentas virtuais 

 

Utilize o espaço abaixo para registrar sua autoavaliação relacionada ao desempenho 
acadêmico nos períodos letivos remotos 2020.1 e 2020.2: 

 
Atuo em Função Técnica na UPE (Profi ssionais de nível superior, técnico, médio ou fundamental) 
Qual o seu vínculo com a UPE? 

Servidor estatutário lotado na UPE 
Servidor público de outro órgão cedido à UPE 
Funcionário do IAUPE 
Funcionário terceirizado 
Estagiário 
Qual o seu regime de trabalho em horas semanais? 
20 horas 
30 horas 
40 horas 
Regime de plantão 
Qual o seu grau de formação mais elevado? 
Doutorado 
Mestrado 
Especialização ou Residência 
Graduação 
Ensino Médio 
Ensino Fundamental 
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Existem ações de inclusão educacional e promoção da acessibilidade para os técnicos com 
deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no seu 
Campus? 
Sim 
Não 
Não sei 
Com relação às ações de planejamento, como você avalia: 

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não sei Não se aplica 
Resultados dos relatórios 
produzidos pelos órgãos da UPE 
para subsidiar o planejamento 

 

Compatibilidade entre as atividades 
ofertadas em sua unidade e os recursos 
financeiros disponíveis para execução 

 
 

Aquisição de materiais de consumo 
para a realização das atividades 
técnicas-administrativas* 
Com relação às ações de desenvolvimento pessoal, como você avalia 

Ótimo Bom Regular Ruim  Péssimo Não sei Não se aplica 
 

Sistema de avaliação de 
desempenho em relação 
às atividades desenvolvidas 

pelos servidores técnicos-administrativos 
 

As ações de qualificação dos 
servidores técnicos-administrativos 

 

Sobrecarga de trabalho por falta 
de servidores técnicos-administrativos 

Avaliação de desempenho profissional 

Plano de carreira 

Infraestrutura do local de trabalho 
 

Como você avalia os seguintes tópicos a respeito do período remoto que a UPE está passando 
devido à pandemia da Covid-19 ? 

Ótimo Bom Regular Ruim  Péssimo Não sei Não se aplica 
 

Organização de suas 
rotinas e atividades 

 

Seu nível de conhecimento sobre 
ferramentas tecnológicas 
relacionadas a sua atividade 

 
Comunicação com a comunidade 
acadêmica 

 

Acesso a computador/tablet/smarphone 
para desenvolver suas atividades 
satisfatoriamente 

 

Acesso à internet para desenvolver 
suas atividades satisfatoriamente 
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Local em sua residência em que 
você realiza suas atividades 

 
Sobre sua expectativa de permanência nas atividades que atualmente desenvolve, como 
avalia: 
Muito motivado(a) 
Motivado(a) 
Pouco motivado(a) 
Sem motivação 
Não sei 
Não se aplica 
Sobre seu conhecimento dos resultados da última Avaliação Institucional promovida pela 
CPA, avalie: 
Muito conhecimento 
Pouco conhecimento 
Nenhum conhecimento 
Não se aplica 


