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À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA E À SOCIEDADE PERNAMBUCANA 

O desafio da profissionalização em nível superior depara-se com a ampliação acelerada e 

renovação rápida dos conhecimentos científico-tecnológicos em todas as áreas de formação 

superior, associada ainda às questões de cidadania e educação e ao surgimento de cenários 

inesperados para a Universidade de Pernambuco e as universidades públicas em geral. 

Isto implica em compromisso com as diferentes dimensões tratadas na Autoavaliação 

Institucional, que abordou a gestão do magistério superior e do quadro técnico-administrativo 

institucional, quanto às condições de trabalho e remuneração e à melhoria da Educação em 

relação à qualidade, abrangendo também a política de pessoal referente ao acesso docente à 

carreira e à promoção, regime de dedicação exclusiva na essência de seu significado para todos os 

níveis docentes, avaliação e disciplina no trabalho, direitos e deveres, de modo a colocar a 

profissão docente à altura de sua responsabilidade pública e acadêmica. 

Apesar de algumas tentativas de valorizar os professores, técnicos e administrativos, a 

situação atual dessa valorização demonstrada na Autoavaliação Institucional ainda é bastante 

crítica e agravou-se progressivamente ao longo dos últimos anos, em decorrência do Plano de 

Monitoramento de Gastos dos recursos da UPE, oriunda do tesouro estadual para fazer face às 

despesas com pessoal e a manutenção da Instituição. O congelamento de salários de todos os 

segmentos docentes e de servidores desacelerou o ritmo dos planos de trabalho de longo e médio 

prazo desses últimos anos. Para viabilizar o crescimento institucional de modo a atender as 

reinvindicações sociais e políticas de expansão física da UPE, o Governo do Estado fez 

investimento para construção do Campus de Serra Talhada e despesas com instalações e 

equipamentos no Campus de Arcoverde. Os demais investimentos da UPE, quando de recursos 

captados, vêm sendo financiados por meio de Emendas Parlamentares Federais editais FINEP, 

CAPES, CNPq, FACEPE e emendas parlamentares Estaduais. 

O atual Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI 2014-2018 encontra-se no seu 

último ano de execução, assim, nesse ano em 2018, a comunidade universitária da UPE entrará 

em debate coletivo para sua avaliação final no quinquênio e elaboração do novo PDI referente ao 

quinquênio 2019-2023, a ser submetido à apreciação e à aprovação do Conselho Universitário-

CONSUN desta Universidade de Pernambuco. 

A UPE contou recursos do Governo Estadual e do Governo Federal, por meio de 

emendas ao orçamento ou de programas ministeriais, que possibilitaram a melhoria da estrutura 

física do campus de Garanhuns, Arcoverde e Serra Talhada, provindo a criação de novos cursos 

como Medicina e Odontologia no interior do Estado. Alguns projetos contaram com o 

funcionamento mediante editais do FINEP, CAPE, CNPQ E FACEPE. 



 

 

A responsabilidade e o compromisso com o bom exercício das funções docentes, com os 

direitos de servidores e alunos, bem e com o patrimônio físico são a grande força motriz 

Institucional que vêm assegurando a consecução de metas desta Universidade de Pernambuco-

UPE e o enfrentamento às pressões externas de âmbito nacional exercidas sobre esta Instituição 

Universitária Pernambucana. 

   Estamos todos ansiosos por um novo e melhor tempo. 

 

Pedro Henrique de Barros Falcão – Reitor 

Mª do Socorro Cavalcanti de Mendonça – Vice-Reitora 
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RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL ANO BASE 2017 

1. INTRODUÇÃO  

Comprometida em atender as demandas e os anseios da sociedade pernambucana, no que 

se refere ao Ensino Superior, à pesquisa e à extensão ofertados com qualidade, a Universidade de 

Pernambuco-UPE traz a histórica experiência de onze anos de Autoavaliação Institucional.  

 A UPE internalizou a Avaliação Institucional ao ser esta regulamentada na última reforma 

do Estatuto em 2008 e do Regimento Geral da Universidade em 2009, tendo vivenciado às 

seguintes experiências: 

a) Autoavaliação Institucional anual coordenada pelo MEC/INEP/SINAES, por adesão 

ao seu sistema operacional; 

b) Avaliação Externa dos Alunos-ENADE, anualmente, tendo o MEC/INEP/SINAES 

como organizador e operacionalizador, com avaliação de todos os cursos da UPE em ciclos de 

três anos. 

c) Avaliação Externa regulatória no âmbito estadual, realizada, periodicamente, pelo 

Conselho Estadual de Educação-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; 

d) Avaliações Internas e Externas pela sociedade pernambucana por meio do Sistema de 

Ouvidoria da Reitoria (Central) e das Ouvidorias Setoriais nas Unidades de Educação e no 

Complexo Hospitalar.  

 A Comissão Própria de Avaliação-CPA e as Comissões Setoriais de Avaliação-CSAs 

vivenciam em cada Unidade de Educação e Unidade Hospitalar, as Autoavaliações Institucionais 

Anuais, momentos de efervescência no tocante às experiências avaliativas durante o processo de 

coleta de dados online, pelo site da Universidade de Pernambuco www.upe.br cujos resultados, 

devidamente processados e analisados pelo Núcleo de Comunicação e Tecnologia de 

Informação-NCTI desta UPE, são reproduzidos em tabelas e gráficos, para as análises e 

interpretações pelos técnicos CPA e que se encontram no presente Relatório de Autoavaliação 

Institucional e enviados pelo NCTI às Coordenadorias de Curso de graduação das Unidades de 

Educação  da Universidade, para subsidiar o seu planejamento. 

 Neste documento emitido em março de 2018, apresenta-se a Autoavaliação Institucional 

Integral da UPE, de periodicidade anual, com informações apenas dos cursos de graduação, nas 

modalidades bacharelados e licenciaturas, presenciais e a distância, das Unidades de Educação e 

das Unidades do Complexo Hospitalar; conforme encontram-se discriminadas ao longo do 

presente documento. 

http://www.upe.br/


 

 

1.1 HISTÓRICO  

  

A Universidade de Pernambuco-UPE foi criada pela Lei Estadual Nº 10.518, de 

22.11.1990, e autorizada a funcionar pela Portaria Ministerial-MEC Nº 964, de 12.06.1991, 

seguindo-se o seu credenciamento, depois vieram os ajustes às normas regulamentadoras da Lei 

Nº 9.394/96-LDB, para implantação gradativa das reformas educacionais de seus projetos 

pedagógicos dos cursos de graduação.  

Antes de 1996, as Comissões de Especialistas do MEC eram autônomas para avaliar as 

Instituições de Ensino Superior-IES, autorizar o seu credenciamento e legitimar o 

reconhecimento de seus cursos superiores. A partir de 1996, no contexto da Reforma 

Educacional empreendida pelo Estado Brasileiro, a Avaliação Institucional passou a ser uma 

função inerente ao Estado, tornando-se o MEC/INEP responsável pelas políticas públicas de 

Avaliação Institucional, enquanto o Conselho Nacional de Educação e os Conselhos Estaduais de 

Educação passaram a credenciar e a reconhecer os cursos superiores, de acordo as Resoluções do 

CNE/CES e respectivos pareceres. 

Integrante do Sistema Estadual de Educação e, portanto, vinculada ao Conselho 

Estadual de Educação de Pernambuco, desde 1999, a UPE aderiu ao processo avaliativo nacional, 

iniciando-se na Autoavaliação Institucional Nacional, promovida pelo INEP/SINAES. Antes, 

porém, até o ano 2000, o estado brasileiro tinha menor controle sobre a qualidade da Educação 

superior uma vez que eram escassas as avaliações externas das universidades. De 1970 ao ano 

2000, existiam inúmeros conceitos educacionais do termo qualidade, mas ainda não havia um 

consenso sobre essa expressão, À Comissão de Especialistas do MEC, definiu a expressão 

“Qualidade da Educação Superior”, bem como os seus indicadores, os padrões e a organização 

do sistema, com distintos conceitos de Qualidade da Educação Superior até o início dos anos 

2000. 

Funcionando desde 1990, a Universidade de Pernambuco-UPE implantou as reformas 

na Educação Superior propostas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE/MEC) estudando, 

discutindo e implantando as Diretrizes Curriculares, além de pareceres normativos do 

CNE/MEC, com a força de Resoluções e Pareceres, para inovar e qualificar os projetos de 

cursos, o que fortaleceu o potencial pedagógico, científico e de extensão dos cursos de graduação, 

consolidando a responsabilidade educacional e o compromisso social com a qualidade da 

Educação Superior.  

A Lei Nº 10.864, de 14.04.2004, institucionalizou o papel do MEC/INEP de 

normatizador e executor de Avaliações Institucionais, com seus Manuais de Avaliação que 

determinavam os padrões de qualidade para a Educação Superior, definindo normas, 



 

 

instrumentos e critérios para credenciamento e recredenciamento das Instituições de Educação 

Superior-IES e para autorização e reconhecimento de cursos da graduação, por meio da avaliação 

dos Sistemas de Educação, regulamentados pelo Conselho Nacional de Educação-CNE e pelo 

Conselho Estadual de Educação-CEE em cada Estado da Federação. Ao implantar a autonomia 

universitária avaliada instituiu-se a função de Estado Avaliador.  

As experiências de avaliação de IES expandiram-se e, em 2004, a Lei Nº 10.864/2004 

criou a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior-CONAES e o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior-SINAES destinados, exclusivamente, à melhoria da qualidade 

da Educação Superior, cujos resultados embasam a sua regulação e a sua supervisão. A avaliação 

ficou estruturada em três dimensões complementares entre si: a instituição, o curso e os 

estudantes, ou seja, para assegurar os padrões de qualidade da Instituição da Educação Superior 

são utilizadas três dimensões avaliativas: a) Planejamento e Avaliação, tendo como referência o 

Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI; b) as Políticas Acadêmicas; c) As Políticas de 

Gestão e Infraestrutura Física Institucional. A CONAES produziu o documento “Orientações 

Gerais para o Roteiro de Autoavaliação das Instituições de 2004” e o INEP emitiu o documento 

“Roteiro de Avaliação Institucional/2005”, com os procedimentos referentes à Avaliação Externa 

dos Cursos de Graduação: Diretrizes e Instrumentos. No início do ano 2006, com base na Lei do 

SINAES e do Plano Nacional de Educação e do Roteiro de Avaliação, o MEC emitiu duas 

portarias intituladas: “Instrumentos de Avaliação Interna de Instituições” e “Instrumentos de 

Avaliação Externa dos Cursos de Graduação”. 

 O Decreto Federal Nº 5.773/2006 possibilitou ao MEC articular as funções de 

regulação dos atos autorizativos de funcionamento de instituições e de cursos, com as funções de 

supervisão do cumprimento da legislação aplicável. De acordo com a nova avaliação, esse 

Decreto Federal é o referencial básico para os processos de regulação e supervisão da Educação 

Superior, de modo a melhorar a qualidade das IES e de seus cursos. 

   A partir de 2015, o Conselho Nacional de Educação-CNE alterou as Diretrizes 

Curriculares por meio de Resoluções distintas para licenciaturas, bacharelados e cursos 

tecnológicos, inclusive uma que determina que as matrizes curriculares dos cursos de graduação 

reservem 10% de sua carga horária total para atividades de extensão universitária, estando ainda 

em andamento na UPE as discussões e experiências para sua implantação e operacionalização.  

1.2 DADOS DA INSTITUIÇÃO  

Na organização do Sistema Universitário Multicampi da UPE, a Reitoria é o órgão 

executivo superior situado no Campus Santo Amaro, em Recife, possuindo três Conselhos 

Superiores, cinco Pró-Reitorias, quinze Unidades de Educação, três Unidades Hospitalares e 

quatorze órgãos suplementares situados em Recife e no interior de Pernambuco. 



 

 

A Universidade de Pernambuco-UPE é uma Instituição Pública Estadual. 

Endereço: Avenida Agamenon Magalhães, s/n, Santo Amaro, Recife, PE. 
CEP: 50.100-010 
CNPJ: 11.022.597/0001-91. 
Site da UPE: www.upe.br 
Telefone institucional:  081 3183.3674 
 E-mail institucional: reitor@upe.br; vicereitor@upe.br. 
 E-mail da CPA: cpaupe@gmail.com 
 

1.3 COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO-CPA E DAS CSA(S) 

 
Esta Comissão encontra-se estruturada de conformidade com o Regulamento Interno da 
Comissão Própria de Avaliação-CPA e os nomes de seus integrantes constam na Resolução 
CONSUN  N° 08/2017 da UPE. 
Nº NOME CARGO  
1 Tercina Maria Lustosa Barros Bezerra   Professora – ICB/Presidente da CPA 

2 Anderson Vicente da Silva Professor – FENSG 

3 Waldênia Leão de Carvalho Professor – Mata Norte 

4 Maria Vitória Ribas de Oliveira Lima Professor – Garanhuns  

5 Cézar Augusto Cerqueira Professor – POLI 

6 Lidiane Régia Pereira Braga de Britto Professor – Petrolina 

7 Irany Porto Gurgel do Amaral Professora – Camaragibe 

8 Paula Loureiro Professora – FCM 

9 Rejane Maria Vasconcelos Lima Enfermeira – PROCAPE 

10 Ademir Macedo do Nascimento Professor – Mata Sul 

11 Anna Lucia Miranda Costa Professora – POLI 

12 Ângela Maria Gondim Sales Alencar Ferreira Técnica – Reitoria 

13 Fátima Laize de Souza Ramos Estudante – FENSG 

14 Bruna Conceição Souza Mota Estudante – Mata Norte 

15 Alan Henrique de Oliveira Vila Nova Estudante – FENSG 

16 William David Monteiro de Lima Estudante – Garanhuns 

17 Rute Cândida Pereira Professora – SECTI 

18 Edilson José da Silva Representante da sociedade civil 

19 Alciane Amorim de Oliveira Gomes Professora – Reitoria 

 
 

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES SETORIAIS DE AVALIAÇÃO – CSAs 
Estas Comissões encontram-se estruturadas por Unidades de Educação, de acordo com o 

Regulamento Interno da CPA e constante da Resolução CONSUN n08/2017.08/2017. 

Nº NOME CARGO/FUNÇÃO 

1 Ademir Macedo Nascimento Professor – Mata Sul 

2 Agostinho da Silva Rosas Professor – ESEF 

3 Alan Henrique de Oliveira Vila Nova Estudante – FENSG 

4 Aldir Chagas Filho  Docente-Médico – HUOC 

5 Alexialeia Oliveira Leite Estudante – FCM 

6 Aline Raquel Rodrigues Simao Estudante – Mata Sul 

7 Allef de Lima Laurindo Fraemann Matos Estudante – Mata Norte 

8 Amanda Gabrielle Marques e Silva Residente – HUOC 

http://www.upe.br/
mailto:reitor@upe.br
mailto:vicereitor@upe.br
mailto:cpaupe@gmail.com


 

 

9 Ana Paula Santos Fernandes de Oliveira Técnico – Garanhuns 

10 Andressa Santos Gomes Estudante – Salgueiro 

11 Anna Gabrielle de Queiroz Andrade Técnica – HUOC 

12 Anna Lucia Miranda Costa Professor – POLI 

13 Antônio Izaque dos Santos Técnico – ESEF 

14 Antônio Justino de Arruda Neto Estudante – Arcoverde 

15 Antônio Luiz Ribeiro monteiro  Professor – FCAP 

16 Breno Luiz Amorim Silva Estudante – POLI 

17 Bruno Issao Matos Ishigami Residente – HUOC 

18 Caio César Barbosa Lourenço  Estudante – Garanhuns 

19 Caroline Brígida Sá Rocha Estudante – FOP 

20 Cezar Augusto Cerqueira Professor – POLI 

21 Clóvis Romildo de Santana Técnico – POLI 

22 Dâmocles Aurélio Nascimento da Silva Alves Professor – Garanhuns 

23 Daniela de Araújo Viana Marques Professor – Serra Talhada 

24 Danillo Rodrigues Silva Bento Oliveira Professor – Salgueiro 

25 Danyelle Creuza Francisca M. Silva Estudante – FCM 

26 Dário Celestino Sobral Junior Médico – PROCAPE 

27 Divaneide Maria Barbosa Técnica – POLI 

28 Edilene Maria Silva Barbosa Técnica – CISAM 

29 Elaini Oliveira dos Santos Alves Professora – Petrolina 

30 Elitania Maria Nascimento da Silva Técnica – Mata Sul 

31 Ellie Marta Leça Alexandre Técnico – FCM 

32 Ester Lima Braga Técnico – Mata Norte 

33 Esther Leyla Braga Siqueira Técnico – Garanhuns 

34 Eva Almeida da Silva Souza   Técnico – Petrolina 

35 Everton Cristian Rodrigues de Souza Professor – Salgueiro 

36 Fernanda Maria Fernandes Pereira Docente – FCM 

37 Gabriela Queiroz de Melo Monteiro Professora – FOP 

38 Gleyson Rhuan Nascimento Campos Estudante – Caruaru 

39 Gustavo Trindade Lins Filho Docente – HUOC 

40 Heleno Correia de Souza Filho Técnico – Mata Norte 

41 Irany Porto Gurgel do Amaral Professora – FOP 

42 Jaciara Vieira da Silva Técnico – FCAP 

43 Jaziel Lourenço da Silva Filho Professor – Arcoverde 

44 João Francisco Santos do Carmo Estudante – Serra Talhada 

45 Jorlândia Costa dos Santos Estudante – FOP 

46 Jose Fernando Guilhermino da Silva Estudante – Caruaru 

47 José Pedro Lopes Neto Estudante – Mata Norte 

48 Juan Victor Bonifácio de Medeiros Souza Estudante – POLI 

49 Juliana Alves de Oliveira Residente – CISAM 

50 Juliene Soares Coelho Técnico – Petrolina 

51 Keyla Brandrão Costa Professor – ESEF 

52 Laiany Paes Almeida Estudante – Garanhuns 

53 Laura Levínia da Costa Brandão Professor – ICB 

54 Leonardo Alves da Silva Estudante – ESEF 

55 Lidiane Régia Pereira Braga de Britto Professora – Petrolina 

56 Lívia Karoline Guerra Feitosa Estudante – Mata Sul 



 

 

57 Luiza Lins de Sá Moraes Estudante – FENSG 

58 Marcela Silvestre Outte Wanderley Professor – Serra Talhada 

59 Márcia Lima Crócia de Barros Técnica – HUOC 

60 Maria Aparecida de Oliveira da Silva  Técnico – FOP 

61 Maria Beatriz Araújo Silva Professor – FENSG 

62 Maria do Socorro Alves de Lima Técnico – ESEF 

63 Maria Etiene de Azevedo Ferreira Técnica – ICB 

64 Maria Gilda de Freitas Araújo Professor – Mata Norte 

65 Maria Luiza Bezerra Menezes Médico – CISAM 

66 Maria Luiza de Carvalho Neves Professor – ICB 

67 Marília Perreli Valença Enfermeiro – PROCAPE 

68 Marilyn Dione de Sena Leal Docente – FCM 

69 Marlene Queiroz de Siqueira Técnico – FCM 

70 Mateus Mourato Barros  Estudante – Serra Talhada 

71 Mayra Laís Alves da Silva Estudante – PROCAPE 

72 Micaelly Valéria da Silva Estudante – PROCAPE 

73 Milca Valmérica Castro de Oliveira Mesquita Enfermeiro – PROCAPE 

74 Mirian Domingos Cardoso Professor – FENSG 

75 Natally Gayão Residente – CISAM 

76 Nielly Rodrigues do Oliveira Estudante – Petrolina 

77 Otoniel Izaías Germino Técnico – FCAP 

78 Paula Gonçalves da Silva Professor – Caruaru 

79 Rafaela Paixão de Freitas Estudante – FCAP 

80 Rafaela Torres dos Santos Estudante – Salgueiro 

81 Rayssa Grasielle Cabral do Nascimento Costa Estudante – ICB 

82 Reinaldo de Lima Santos Júnior Estudante – ICB 

83 Rejane Maria Vasconcelos Lima Enfermeiro – PROCAPE 

84 Renata Gusmão de Luna Professor – FCAP 

85 Rita Correia Técnica – Mata Sul 

86 Rômulo Cesar Dias de Andrade Professor – Caruaru 

87 Rosângela Estévão Alves Falcão Professor – Garanhuns 

88 Roseane Almeida da Silva Técnico – FENSG 

89 Sandra Gomes de Freitas  Técnico – FOP 

90 Sandra Trindade Low Técnica – CISAM 

91 Saul Campos de Siqueira Filho Professor – Mata Norte 

92 Sheilla Nadíria Rodrigues Rocha Professor – Mata Sul 

93 Stefânia Gonçalves Dias Estudante – Petrolina 

94 Stefânia Jeronimo Ferreira Professor – Arcoverde 

95 Suzemires Márcia Lopes Sobral Técnica – CISAM 

96 Tatianna Rodrigues Martins Técnica – ICB 

97 Tiago Vieira da Silva Estudante – FCAP 

98 Vanessa Ribeiro de Oliveira  Estudante – ESEF 

99 Vera Lucia Souza Vasconcelos Técnico – FENSG 

100 William Alves Silva Estudante – Arcoverde 
OBS- De acordo com o Regulamento da CPA, cada Comissão Setorial de Avaliação-CSA é constituída por 

um docente, um técnico-administrativo e um discente e suplentes.  

 



 

 

1.4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CPA 

 

    A Autoavaliação Institucional da UPE–2017 realizou-se pelo trabalho desenvolvido por 

componentes da CPA, tendo por objeto de Avaliação: Docente, Discente, Técnico-

Administrativo de Unidades de Educação, Hospitalares, Docentes e Tutores de EAD, por meio 

de aplicação de questionários específicos, elaborados pelos componentes da CPA. 

ATIVIDADES REALIZADAS DA CPA 
 

N° ATIVIDADE DATA/DURAÇÃO RESPONSÁVEL 

1 Teste Piloto de aplicação dos questionários. 
 

28/08/2017 (01 dia) CPA/NCTI 

2 Elaboração e envio dos questionários de 
Autoavaliação Institucional ao NCTI, para 
implantação no Sistema de Processamento 
Eletrônico da UPE. 
 

04/07 a 03/08/2017 
(31 dias) 

CPA 

3 Aplicação on-line dos questionários para 
coleta de dados. 

29/08 a 06/10/2017 (39 
dias) 

 

CPA/NCTI 

4 Processamento de dados. 09/10 a 27/10/2017 (18 
dias) 

 

NCTI 

5 Análise e interpretação de dados. 
 

20/10 a 07/12/2017 (48 
dias) 

 

CPA 

6 Elaboração do Relatório de Autoavaliação. novembro de 2017 a 
fevereiro  de 2018 

 

 
CPA 

7 Revisão do Relatório de Autoavaliação.  fevereiro a março de 2018 
 

CPA 

8 Conclusão do Relatório de Autoavaliação 
Institucional 
 

9 de março de 2018 CPA 

9 Envio do Relatório de Autoavaliação 
Institucional à Secretaria do 
CONSUN/UPE. 
 

19 de março de 2018 CPA 

10 Apreciação e aprovação do Relatório de 
Autoavaliação Institucional pelo Conselho 
Universitário-CONSUN/UPE. 
 

28 de março de 2018 CONSUN 

11 Envio do Relatório de Autoavaliação ao 
Procurador Institucional/PI da UPE. 
 

28 de março de 2018 CONSUN 
CPA 

12 Envio do Relatório de Autoavaliação 
Institucional da UPE ao INEP/MEC. 

28 de março de 2018 Procurador 
Institucional/PI 

 
 
 



 

 

ATIVIDADES VIVENCIADAS PELOS COMPONENTES DA CPA 

N° ATIVIDADE Planejamento Realização Visita 
Participação e 

Evento Total 

1 Reuniões da CPA 2 20 - - 22 

2 Visitas - - 12 - 12 

3 Seminário - - - 1 1 

4 Fóruns 4 - - 2 6 

5 Simpósio - - - 1 1 

- Total 6 20 12 4 42 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

Os instrumentos de coleta de dados da Autoavaliação Institucional da UPE-2017 

tiveram formatos de questionários, elaborados coletivamente pelos membros da CPA e aplicados 

on-line, com mobilização dos respondentes pelas CSAs em todos os campi da UPE, aos seguintes 

segmentos institucionais: docentes, discentes, técnico-administrativos da Educação de 

Graduação, técnico-administrativos dos três hospitais universitários da UPE, tutores e docentes 

da Educação a Distância.  

No ano de 2017, foi destinado um questionário específico para todos os segmentos a 

serem avaliados na Universidade de Pernambuco-UPE, a fim de abranger toda a graduação, no 

que se refere a Educação , pesquisa, extensão e serviços de saúde de nível universitário. 

 A Autoavaliação Institucional-2017 da Universidade de Pernambuco-UPE aferiu a 

eficácia da organização administrativa; a qualidade pedagógica, científica e da extensão; as 

condições da infraestrutura física; bem como o cumprimento dos compromissos e 

responsabilidades sociais na Universidade, no exercício de 2017, por meio dos seguintes 

instrumentos: 

I – Questionário aplicado ao segmento de docentes avaliadores de cursos presenciais, 

destinado a avaliar a oferta, o perfil, estrutura, os aspectos pedagógicos, científicos e de extensão. 

Estrutura do Instrumento: dados de identificação, dados gerais, infraestrutura, organização do 

curso e gestão do processo de Ensino-Aprendizagem. 

 



 

 

II – Questionário aplicado ao segmento de docentes avaliadores de cursos a distância, 

destinado a avaliar a oferta, o perfil, estrutura e os aspectos pedagógicos, científicos e de 

extensão. Estrutura do Instrumento: dados de identificação, dados gerais, infraestrutura, 

organização do curso e gestão do processo de Ensino-Aprendizagem. 

III – Questionário aplicado ao segmento de tutores avaliadores de cursos de graduação a 

distância: contemplando dados de identificação, aspectos pedagógicos, científicos e de extensão, 

infraestrutura, organização, gestão e processo de Educação -aprendizagem. 

IV – Questionário aplicado ao segmento de discente avaliadores dos cursos de graduação 

presenciais e a distância: adotando os resultados do triênio 2014 a 2016, do ENADE, como 

base na sua avaliação da UPE. 

V – Questionário aplicado ao segmento de técnico-administrativos avaliadores das 

Unidades de Educação e da Reitoria, contemplando dados de identificação, desempenho e 

qualificação profissional, PCCV, políticas de qualidade de vida, satisfação com o ambiente de 

trabalho no setor e na instituição, progressão funcional, política salarial.  

VI – Questionário aplicado ao segmento de técnico-administrativos avaliadores das 

Unidades do Complexo Hospitalar da UPE, com questões acerca da satisfação com o 

ambiente de trabalho no setor e na instituição, formação e capacidade profissional, conhecimento 

profissional das atividades que desempenham, satisfação profissional, relações interpessoais, 

conhecimento do trabalho dos preceptores de Ensino, conhecimento das atividades de pesquisa, 

de extensão e orientação aos estagiários.   

 

RESPONDENTES À AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UPE – 2017 

RESPONDENTES  FEMININO MASCULINO TOTAL 

Docente 393 371 764 

Discente Presencial e a Distância - - 643 

Técnico-Administrativo 224 109 333 

EAD – Docente 9 11 20 

EAD – Tutor 42 17 59 

Hospitais 887 291 1178 

Gestores - - - 

TOTAL GERAL 1555 799 2.997 

 

2.2 TÉCNICAS UTILIZADAS NA ANÁLISE DOS DADOS  

 

 A Universidade de Pernambuco-UPE optou, desde sua Autoavaliação anterior, pela 

utilização das informações obtidas nos questionários do estudante respondidos como parte do 



 

 

processo avaliativo do ENADE, por contemplar uma representação importante daqueles que 

atendem aos requisitos de participação no citado exame, este instrumento do INEP/SINAES 

tem uma natureza ampla, abrangendo diversos aspectos do processo formativo, além de fornecer 

informações suficientes para traçar um perfil do aluno concluinte de cada curso submetido ao 

exame do ENADE.  

Além de informações de caráter sociodemográfico dos estudantes, o questionário 

apresenta uma série de questões relativas à percepção dos mesmos sobre o seu processo 

formativo. Tais dados estão organizados em três aspectos: Organização Didático-Pedagógica, 

Oportunidades de Ampliação da Formação Acadêmica e Profissional dos concluintes, e aspectos 

Institucionais e de Infraestrutura, abrangendo um total de 42 questões, além do perfil 

sociodemográfico dos estudantes. 

Uma outra razão para o uso destas informações foi aproveitar o imenso manancial de 

dados disponibilizados pelo INEP, na forma de microdados e na certeza de que os mesmos, no 

caso do questionário do estudante, fornecem elementos para uma análise consistente de aspectos 

fundamentais do processo de formação acadêmica de nossos alunos, que também são suficientes 

para embasar o planejamento de metas e ações referentes à formação acadêmica e profissional 

dos estudantes da UPE. 

Para a construção deste Relatório, foram geradas informações a partir dos chamados 

microdados do ENADE, disponíveis no site do INEP, que foram coletados no formato de 

banco de dados, organizado internamente, no sentido de montar a base de dados da UPE e de 

seus diversos cursos. A partir dos microdados, foram geradas planilhas que permitiram a 

construção de tabelas e gráficos, relativos aos aspectos do ENADE, anteriormente mencionados. 

No tocante ao delineamento do perfil dos alunos, a análise dos dados coletadas por 

questionários foi predominantemente descritiva e construída a partir de percentuais com 

informações ilustradas por gráficos e tabelas. No que se refere à análise da percepção dos 

estudantes sobre o seu processo formativo, as análises foram baseadas em escores médios, 

calculados a partir das respostas dadas a cada questão, cuja escala variou de 1 (discordo 

totalmente) a 6 (concordo plenamente). Com base nesses escores médios, as questões foram 

agrupadas com base nos quartis, considerando três grupos: escores baixos, médios e elevados, 

que se encontram assinalados nas cores vermelha, amarela e verde, respectivamente. 

 Para os demais segmentos avaliadores, desde 2012, a Autoavaliação Institucional tem 

representado um grande esforço positivo para a comunidade Universitária, principalmente por 

ser a UPE uma universidade Multicampi, presente em 10 municípios de leste a oeste do Estado 

de Pernambuco e porque a configuração física de seu mapa, estende-se do litoral ao sertão.  



 

 

 A introjeção da cultura de Autoavaliação Institucional na comunidade universitária tem 

requerido uma atenção especial da CPA e dos gestores da UPE e, apesar de revelar um 

crescimento expressivo de participação a cada ano, ainda não é o desejável para uma academia.  

          A Autoavaliação Institucional-2017 da Universidade de Pernambuco-UPE foi realizada por 

cinco segmentos de avaliadores, a seguir relacionados: 

I- Docentes de cursos presenciais; 

II- Discentes de cursos presenciais adotou a base de dados do ENADE;  

III- Docentes de cursos a distância e Tutores de cursos de Educação a Distância; 

IV- Técnico-Administrativos de Unidades de Educação; 

V- Técnico-Administrativos de Unidades Hospitalares. 

Os segmentos avaliadores da Educação presencial e a distância, bem como os Técnico-

Administrativos da Educação e dos Hospitais foram informantes na coleta de dados on-line, de 

questionários com cinco respostas para cada pergunta, mas com apenas uma alternativa correta 

para escolha pelos respondentes. Esses instrumentos por cada segmento avaliador, foram 

elaborados pela CPA: os questionários também devolvidos on-line pelo sistema, tiveram seus 

dados processados em dados absolutos e relativos, geradores de tabelas e gráficos para análise 

pela CPA.  

 

3.DESENVOLVIMENTO DO PDI 

       EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

          DIMENSÃO 8: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO  
 

O Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI/2014-2018 da Universidade de 

Pernambuco contempla o macroplanejamento orientado pelo INEP e a sua operacionalização 

pela UPE abrangeu o período de 2014 a 2018, estando assim, em seu último ano de execução e 

avaliação. Ainda no corrente ano será avaliado o resultado das metas e ações prevista no 

PDI/2014-2015, bem como seu impacto no desenvolvimento da UPE, será importante para 

subsidiar a discussão do novo PDI com vigência no quinquênio 2019-2023.  

O PDI vigente nesta Universidade de Pernambuco encontra-se assim estruturado: 

a) Situações acadêmicas, técnicas e administrativas em que a UPE se encontrava em 

2014; 

b) Diretrizes que apontam os sentidos direcionais que a comunidade universitária 

deveria seguir, ou seja, os grandes rumos que a UPE deveria tomar para a superação das situações 

diagnosticadas no anterior quinquênio 2019-2013; 



 

 

c) Estratégias que indicam o modo como alcançar as Metas durante o quinquênio para  

operacionalização 2014 a 2018. 

d) Situação futura foi desejada em 2013 para alcance pela UPE até 2018, devendo a 

Universidade de Pernambuco realizar esforços para suas metas serem alcançadas. 

e) Metas que explicitam claramente o que, quanto e como as ações devem ser alcançadas, 

a fim de verificar por meio de indicadores, em que proporção a UPE alcançou as propostas 

formuladas e previstas para 2018. 

As Diretrizes e as Estratégias do PDI contemplam todas as áreas acadêmicas e 

administrativas da Universidade de Pernambuco com as respectivas atividades ou ações, para que 

a Instituição UPE as realizasse com os recursos disponíveis. Convém destacar que esses recursos 

estiveram cada vez mais reduzidos em decorrência do Plano de Monitoramento de Gastos, face á 

situação econômica do País. Na ocasião de sua preparação, o PDI estava compatível e harmônico 

com o então PNE e PEE/PE, mas não permitir a consecução plena  de seus objetivos e metas. 

 

  AVALIAÇÃO EXTERNA  

 

O Ranking Geral das Universidades-RGU há cinco anos avalia 195 universidades 

brasileiras com base em cinco indicadores: Pesquisa, Ensino, Internacionalização, Mercado de 

Trabalho e Inovação. Esses indicadores considerados pela Universidade. 

Das 195 universidades brasileiras avaliadas, a Universidade de Pernambuco-UPE, 

considerada de tamanho médio, obteve o 67º no ranking geral e as seguintes posições por 

indicador: 111 pontos no Educação; 61 pontos na pesquisa; 43 pontos no mercado; em inovação 

a UPE não obteve pontos; e 61 pontos na internacionalização. Assim, esta Universidade obteve 

56,85 pontos na nota geral, em que a maior nota entre as universidades avaliadas foi 97,46 

pontos. 

AVALIAÇÃO INTERNA  

 

A Organização, a Administração, a Gestão Institucional, o Planejamento e a 

Avaliação da UPE, sistematizadas em dados, vêm demonstrando um nível sempre maior de 

maturidade e de credibilidade nas ações que a CPA realiza. A seguir, está a síntese das 

atividades programadas e realizadas pela CPA: 

I. Elaboração e apreciação do presente Relatório de Autoavaliação Institucional, 

adotando o ano de 2017 como o ano base de dados para elaboração da agenda para 

2018. 



 

 

II. Discussões sobre interpretação, análise e crítica dos resultados da Autoavaliação 

Institucional 2016. 

III. Implementação da Autoavaliação Institucional dos Hospitais, do Complexo 

Hospitalar de forma integrada à CPA. 

IV. Pelo Núcleo de Educação à Distância-EAD da Universidade de Pernambuco, com 

representação na CPA. Inclusão de cursos à distância na Autoavaliação Institucional, 

desde o ano base 2015. 

V. Apoia à elaboração, à aplicação e á apuração dos questionários pelo Núcleo de 

Comunicação e Tecnologia da Informação-NCTI e o envio on-line, pelo seu 

processamento, pela apresentação dos dados e divulgação dos resultados da 

Autoavaliação Institucional 2017. 

VI. Adequação dos instrumentos para a Autoavaliação Institucional-UPE/2016 aos 

segmentos avaliadores: docentes e discentes presenciais e EAD, técnico-

administrativos da Educação e servidores hospitalares. 

VII. Apresentação e estudo de tabelas e gráficos pelo método descritivo do desempenho 

das Unidades de Educação e dos Hospitais Universitários. 

VIII. Discussão da pertinência de critérios na concepção dos instrumentos de 

Autoavaliação. 

IX. Edição dos instrumentos avaliativos 2017, observando os pontos específicos de cada 

segmento, cada Unidade de Educação e Hospitalares. 

X. Divulgação e envio de banners do processo de coleta de dados da Autoavaliação 2017 

on-line, pelo site da UPE. 

XI. Divulgação por meio de contatos com Diretores e Coordenadores de Unidades e de 

membros das CSA, das Unidades. 

XII. Acompanhamento do desempenho da Autoavaliação on-line e adoção de medidas para 

aumento do número de respondentes. 

 

3.2 – EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

 

 Como as demais Universidades do País, a Universidade de Pernambuco-UPE passou por 

mudanças nas duas últimas décadas, inclusive com a aprovação do novo Estatuto 2007 e 

Regimento 2008 da UPE e com a articulação entre o planejamento e a avaliação, bem como a 

ampliação das relações institucionais e internacionais, o que permitiu o reconhecimento da                                                                                                                             

importância do papel da Universidade de Pernambuco não apenas para  Pernambuco e para o  



 

 

Brasil, como também em relação às Universidades Internacionais como a de Beijing–China, de 

Porto–Portugal, Torino–Itália, entre outras.  

         A Universidade de Pernambuco-UPE aderiu convictamente ao processo de 

Planejamento/Autoavaliação Institucional, realizada em ciclos de três anos, apostando nesse 

indutor da melhoria da qualidade da Educação Superior.  

  

DIMENSÃO 1: MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

 

“Contribuir para o desenvolvimento de Pernambuco mediante a educação, a 

pesquisa e extensão universitária, favorecendo a superação das desigualdades sociais e o 

exercício pleno da cidadania”. Esta missão da Universidade de Pernambuco foi dimensionada 

em 2013 e deverá ser reavaliada neste ano de 2018, por ocasião da elaboração do novo PDI 2019-

2023. Podendo ou não ser alterada, a missão está posta para discussão pela sua comunidade 

acadêmica. 

A UPE envidou esforços no desenvolvimento de projetos e atividades permanentes de 

Ensino, pesquisa e extensão, durante este quinquênio do PDI, na tentativa de obter um bom 

desempenho de sua missão. Eis algumas ações, atividades e projetos realizados pela Universidade 

de Pernambuco: criação do Núcleo de Apoio ao Estudante; Programa de Prevenção e combate às 

drogas; busca da convivência social pacífica; pesquisa e atendimento de crianças com 

microcefalia, ampliação das Políticas de ações afirmativas; Programa Preparatório para acesso a 

Educação Superior, para alunos oriundos de escolas públicas; Ensino de línguas e informática-

PROLINFO, ofertado às comunidades pobres do entorno de Unidades da UPE; Ampliação de 

Cursos Stricto Senso e das residências profissionais e multiprofissionais; Uso da arte-terapia como 

um dos métodos para alivio do sofrimento de pacientes atendidos no Complexo Hospitalar da 

UPE; Programa de extensão para prevenção de câncer de boca, programa de extensão 

espalhando sorriso em comunidades do interior do estado. 

No período 2014-2018, o contexto sociopolítico e institucional passou por grandes 

mudanças, contraditoriamente com avanços e retrocessos sociais no cenário pernambucano. 

Assim, o desafio de redefinir a Missão da UPE que integrará o próximo PDI e para o quinquênio 

a seguir, está posto para discussão e decisão pela Comunidade Universitária neste ano de 2018.  

 

 



 

 

DIMENSÃO 3: RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

 

O Art. 4º do Estatuto da Universidade de Pernambuco define os seguintes 

compromissos e responsabilidades sociais institucionais: a erradicação de todas as 

formas de exclusão social no interior da UPE; a garantia do sistema de direitos e 

cidadania; a continuidade da gestão democrática na própria UPE; o compromisso com a 

universalização e a elevação da qualidade da educação pública; a autossustentação 

ambiental de Pernambuco, viabilizando o saudável convívio humano com a natureza; as 

políticas de prevenção e o combate ao uso de drogas; e a busca da convivência pacífica e 

da não violência. 

A UPE assegura a inclusão social e a democratização do acesso nos seus cursos de 

graduação, mediante duas formas de ingresso na graduação: pelo sistema de cotas no vestibular 

seriado institucional e pelo sistema do ENEM/SISU. Há três anos, a UPE assegura aos membros 

da comunidade acadêmica e aos usuários de seus serviços de educação e saúde, o uso de nome 

social no âmbito da Universidade, quando solicitado, pelo interessado (a). 

Outras responsabilidades sociais são assumidas pela Universidade de Pernambuco-PE 

tal como a adoção dos princípios que norteiam a pesquisa científica definidos pela Organização 

das Nações Unidas-ONU.  Esses princípios já integram a rotina da UPE, sob os protocolos da 

Comissão de Ética em Pesquisa-CEP e de seus Comitês de Ética em Pesquisa com Humanos-

CEPH e com Uso de Animais-CEUA.  

No Complexo Hospitalar da UPE, constituído do HUOC, CISAM e PROCAPE, tem-

se destacado uma crescente integração no atendimento humanizado de crianças portadoras de 

câncer, cardiopatias, microcefalias. Ambulatórios de atendimento de homens Trans, Projeto de 

Implantação de DIU em adolescentes em situação de vulnerabilidade, Parto Humanizado.   

Órgão de apoio à gestão universitária, a Ouvidoria Universitária é um ambiente de 

acolhida à sociedade pernambucana para recebimento demandas da sociedade.  

As ações de Responsabilidade Social realizadas pela Universidade inserem-se na 

perspectiva de corrigir e/ou prevenir distorções sociais e históricas, partindo de atividades de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, a exemplo das ações a seguir:  

COTAS – Sistema de cotas para ingresso, na Universidade, de alunos oriundos de Escolas 

Públicas do Estado de Pernambuco.  

PREVUPE – Projeto de grande porte que prepara os estudantes do Ensino Médio, oriundos da 

rede pública, para o ingresso da Educação Superior.  



 

 

PARFOR – Plano Nacional de Formação de Professores que ensinam na Educação Básica, na 

modalidade presencial. É um Programa emergencial instituído para atender o disposto no artigo 

11, inciso III do Decreto Federal n° 6.755, de 29 de janeiro de 2009, implantado nas instituições 

de Educação Superior–IES do País. O programa também fomenta a oferta de turmas especiais 

em cursos de Licenciatura, para uma segunda licenciatura, destinada à formação pedagógica e à 

melhoria da Educação Básica. 

PROLINFO – É um programa de Línguas e de Informática, que oferta cursos à comunidade, 

funcionando na UPE há mais de 10 anos. 

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS – É um Programa Nacional ao qual a Universidade de 

Pernambuco formalizou sua adesão por meio de credenciamento, para contribuir com a expansão 

de pesquisadores estudantes brasileiros em instituições de excelência científica no exterior, além 

de investir na formação de pessoal altamente qualificado com competências e habilidades 

necessárias ao avanço da sociedade do conhecimento. 

ARTE NA MEDICINA – Desde 1996, utilizam-se manifestações artísticas diversificadas no 

processo de humanização da Medicina, com finalidade terapêutica, voltadas para os pacientes 

atendidos HUOC E PROCAPE, que conta com alunos, profissionais médicos e professores de 

Medicina da UPE. Tem como público-alvo, predominantemente, crianças e adolescentes 

portadores de câncer e cardiopatas, adolescentes usuários de drogas e pacientes em geral, com a 

participação voluntária de estudantes de Medicina, professores universitários da área de saúde e 

demais funcionários de hospitais.  

 

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS  

DIMENSÃO 2: POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO  
 

Política para o Ensino  
 
A Pró–Reitoria de Graduação vem executando uma política de Ensino, visando busca da 

qualidade e a expansão da educação superior mediante:  

I. Adoção de mecanismos de qualificação dos cursos de graduação que contribuam para o 

fortalecimento da autonomia universitária. 

II. Desenvolvimento da cultura de convivência por meio de posturas democráticas, de 

respeito à pluralidade de ideias e à diversidade, orientada por princípios éticos e de 

solidariedade na comunidade acadêmica. 



 

 

III. Estímulo à pesquisa, tendo por objetivo a formação crítica e reflexiva, além da produção 

de conhecimento e da solução de problemas presentes na sociedade. 

IV. Ampliação dos recursos tecnológicos da Universidade, favorecedores da comunicação, da 

melhoria da qualidade da Educação e da divulgação da produção do conhecimento e uso 

de tecnologias. 

V. Expansão das oportunidades de acesso, permanência e mobilidade discente entre cursos 

na Universidade. 

VI. Interiorização crescente e qualificação da oferta de cursos superiores de graduação 

presenciais e a distância. 

VII. Valorização do potencial de desempenho do pessoal efetivo, atuante nos diversos 

segmentos da Universidade. 

VIII. Expansão de mecanismos de inclusão social destinados à população com 

vulnerabilidade socioeconômica. 

IX. Criação de novos Cursos de Graduação e Pós-Graduação, mediante atendimento às 

demandas regionais, garantindo as condições para sua implantação e funcionamento. 

X. Revisão periódica dos projetos político-pedagógicos de Cursos de Graduação, a cada 05 

anos, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais-DCNs. 

XI. Articulação e coerência entre os Projetos Pedagógicos de Cursos-PPCs e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional-PDI da UPE. 

XII. Adequação dos meios convencionais e tecnológicos de informações para todos os 

segmentos da UPE. 

XIII. Ampliação dos campos de prática profissional, intensificando a articulação e o 

intercâmbio entre a UPE e as Instituições, acolhedoras de estagiários. 

XIV. Inclusão da extensão como componente obrigatório do currículo em todos os cursos de 

graduação, considerando a extensão como locus de produção do conhecimento, 

envolvendo estudantes, professores e demandas da sociedade; 

XV. Flexibilização curricular, valorizando a autonomia e a liberdade da instituição de inovar 

projetos pedagógicos de graduação, para atendimento às contínuas e emergentes 

mudanças, estímulo às práticas de estudos independentes, visando à progressiva 

autonomia profissional e intelectual do discente, encorajando-o na busca de 

conhecimentos, habilidades e competências adquiridas também fora do ambiente escolar, 

inclusive as que se refiram à experiência profissional, quando julgada relevante para a área 

de formação considerada. 



 

 

XVI. Aproveitamento universal de estudos de discentes, com um processo de equivalência a 

um componente curricular ou a uma dispensa de estudos realizados em outras IES, que 

não estejam previstos em PPC ou nas DCNs. 

XVII. Oferta de estudos de componentes curriculares, no modo semipresencial, para os 

cursos presenciais, com limite máximo de 20% da carga horária total. 

XVIII. Inclusão da oferta regular de EAD de modo idêntico ao presencial, além da oferta de 

novos cursos de Graduação e Pós-Graduação, e da oferta de componentes curriculares 

em cursos presenciais, respeitando as especificidades das modalidades e buscando a 

convergência entre ambas. 

XIX. Utilizar educação à distância, tecnologias midiáticas, internet e outras tecnologias, no 

sentido de potencializando e integrando os cursos presenciais no Interior do Estado, com 

ações de Educação, de produção de conhecimentos e de atividades extensionistas, com 

qualidade e em ritmo compatível com a contemporaneidade.  

XX. Ampliar a área de estudos de Humanidades e Artes na expansão de Cursos de 

Graduação nos campi da UPE. 

 

A Pró-Reitoria de Graduação–PROGRAD administra os seguintes cursos de 
graduação da UPE:  

Cursos de Graduação Presenciais e a Distância Regularmente Ministrados por Área de 
Conhecimento, Campus e Unidade em 2017. 

Área Campus Unidade Quantidade Cursos 

CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS E DA 

SAÚDE 

Arcoverde 
Campus 

Arcoverde 
1 Bacharelado em Odontologia 

Camaragibe FOP 1 Bacharelado em Odontologia 

Serra 
Talhada 

 Campus Serra 
Talhada 

1 Bacharelado em Medicina 

Garanhuns 
Campus 

Garanhuns 
1 Bacharelado em Medicina 

Mata Sul 
Campus Mata 

Sul 
1 Bacharelado em Serviço Social 

Petrolina 
Campus 
Petrolina 

3 

Bacharelado em Enfermagem 

Bacharelado em Fisioterapia 

Bacharelado em Nutrição 

 Santo 
Amaro 

FCM 

5 

Bacharelado em Medicina 

FCM  Bacharelado em Saúde Coletiva 

ICB Bacharelado em Ciências Biológicas 

ESEF Bacharelado em Educação Física 

FENSG Bacharelado em Enfermagem 

SUBTOTAL 13   



 

 

CIÊNCIAS 
HUMANAS E 

SOCIAIS 

Arcoverde 
Campus 

Arcoverde 
1 Bacharelado em Direito 

 Benfica FCAP 4 

Bacharelado em Administração 

Bacharelado em Direito 

Sequencial em Representação 
Comercial 

Sequencial em Gestão Imobiliária 

 

Salgueiro 
Campus 
Salgueiro 

1 Bacharelado em Administração 

Caruaru 
 Campus 
Caruaru 

1 Bacharelado em Administração 

Garanhuns 
 Campus 

Garanhuns 
8 

Licenciatura em Geografia 

Licenciatura em História 

Licenciatura em Letras 

Licenciatura em Matemática 

Licenciatura em Pedagogia 

Bacharelado em Psicologia 

Licenciatura em Computação 

Licenciatura em Ciências Biológicas 

Mata Norte 
 Campus Mata 

Norte 
7 

Licenciatura em Geografia 

Licenciatura em História 

Licenciatura em Letras - Espanhol 

Licenciatura em Letras - Inglês 

Licenciatura em Matemática 

Licenciatura em Pedagogia 

Licenciatura em Ciências Biológicas 

 Petrolina 
Campus 
Petrolina 

7 

Licenciatura em Geografia 

Licenciatura em História 

Licenciatura em Língua Inglesa e 
suas Literaturas 

Licenciatura em Língua Espanhola e 
suas Literaturas 

Licenciatura em Matemática 

Licenciatura em Pedagogia 

Licenciatura em Ciências Biológicas 

Santo Amaro 
ESEF 1 Licenciatura em Educação Física 

FENSG 1 Licenciatura em Ciências Sociais 

EAD EAD 4 

Bacharelado em Administração 
Pública 

Licenciatura em Pedagogia 

Licenciatura em Ciências Biológicas 

Licenciatura em Letras Português e 
suas literaturas 

SUBTOTAL 35   

CIÊNCIAS 
EXATAS E 

TECNOLÓGICAS 
Benfica POLI 

  

Bacharelado em Engenharia de 
Automação e Controle 

Bacharelado em Engenharia Civíl 

7 

Bacharelado em Engenharia da 
Computação 

Bacharelado em Engenharia Elétrica 
- Eletrônica 

Bacharelado em Engenharia Elétrica 
- Eletrotécnica 



 

 

Bacharelado em Engenharia Elétrica 
- Telecomunicações 

Bacharelado em Engenharia 
Mecânica Industrial 

Salgueiro 
Campus 
Salgueiro 

1 Tecnólogo de Gestão em Logística 

Caruaru 

Campus 
Caruaru 

1 
Bacharelado em Sistemas de 
Informação 

 Mata Norte 

Campus Mata 
Norte 1 

Tecnólogo de Gestão em Logística 

 Mata Sul 

Campus Mata 
Sul 1 

Tecnólogo de Gestão em Logística 

SUBTOTAL 11   

TOTAL GERAL 59   

Fonte: PROGRAD        
A lista contém cursos de graduação presenciais e a distância  

    OBS: Classificação por área do conhecimento, com base na definição do INEP/MEC para avaliação do 
ENADE. 
 

  

Política para a Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

 

       A Política de Pesquisa, Pós-Graduação e de Inovação da UPE objetiva promover a 

utilização, pela sociedade, dos conhecimentos científico, tecnológico e das inovações 

produzidas na Universidade, por meio das seguintes ações: 

      Fortalecimento das atividades de Pesquisa em nível de Pós-Graduação Stricto Sensu, 

para produção de novos conhecimentos e para a melhoria da sociedade: 

I- Consolidação e ampliação estratégica de Programas Stricto Sensu; 

II- Internacionalização da Pós-graduação Stricto Sensu da UPE; 

III- Manutenção, ampliação e modernização da infraestrutura de apoio à pesquisa, 

priorizando os ambientes multiusuários;  

IV- Ampliação e consolidação dos grupos de pesquisa, de projetos e de divulgação dos 

resultados das pesquisas;  

V- Melhoria do monitoramento e da avaliação anual da produção cultural, científica, 

tecnológica, inovadora e a inserção social da pós-graduação Stricto Sensu;  

VI- Integração da base física para pesquisa, dos recursos humanos e dos potenciais negócios 

que podem ser originados a partir das atividades de Pesquisa e Inovação;  

VII- Estabelecimento de estratégias de captação de recursos financeiros para pesquisa sob a 

forma de bolsas de estudos, recursos para a melhoria da infraestrutura, para participação 

em congressos, para mobilidade nacional e internacional docente e discente, para 

qualificação do corpo social da UPE e realização de eventos científicos;  



 

 

VIII- Ampliação de parcerias estratégicas entre a Universidade e instituições públicas e privadas 

com e sem fins lucrativos;  

IX- Ampliação e disseminação da inovação, com defesa da propriedade intelectual e 

fornecendo apoio às incubadoras tecnológicas; 

X- Apoio a grupos emergentes de pesquisa e indução à captação de recursos;  

XI- Incentivo à realização de pesquisas que contribuam para o desenvolvimento 

socioeconômico e científico-tecnológico-inovador da região;  

XII- Desenvolvimento de instrumentos para acompanhar, controlar e avaliar a execução da 

pesquisa.  

     a) POLÍTICA PARA A EXTENSÃO E A CULTURA  

I- Fortalecer a relação transformadora entre Universidade e Sociedade, articulando a 

extensão, o ensino e a pesquisa, consolidando compromissos, parcerias e ações múltiplas, 

disponibilizando conhecimentos, técnicas e competências às comunidades interna e 

externa da UPE. 

II- Incentivar ações de cultura e manifestações artísticas que procurem resgatar as raízes 

culturais de grupos organizados em âmbito regional, nacional e internacional. 

III- Articular a Universidade com a sociedade, estabelecendo compromissos, parcerias e ações 

de transferência de conhecimentos, tecnologias e competências aos diversos segmentos 

sociais. 

 

Estratégicas 

I- Consolidar programas de extensão vinculados aos setores da organização 

acadêmico-administrativa em parceria com os setores organizados da sociedade;  

II- Incluir extensão como atividades e componentes curriculares dos cursos; 

III- Conhecer e realizar cursos de extensão, presenciais e não presenciais, com base 

nas demandas e necessidades dos cursos de graduação e da sociedade; 

IV- Realizar eventos de ação cultural multidisciplinar para complementar o processo 

de formação acadêmica, contribuindo para o desenvolvimento cultural e a 

melhoria da qualidade de vida da sociedade; 

V- Prestar serviços contínuos de atividades assistenciais e realização de consultorias; 

VI- Articular permanentemente com a direção acadêmica e as coordenações de cursos 

numa perspectiva de integração do ensino, pesquisa e extensão; 

VII- Estimular a participação de alunos e professores em processos avaliativos da 

extensão; 



 

 

VIII-  Aprimorar a avaliação sistemática da extensão, catalogando e registrando as ações 

extensionistas e organizando os dados sobre essas atividades acadêmicas; 

IX- Buscar parceiros para financiamento de programas e projetos de extensão com os 

diferentes órgãos públicos em nível Estadual e Municipal ou empresas privadas, 

entre outros;  

X- Apoiar a publicação de artigos e a divulgação de ações extensionistas 

desenvolvidas pela UPE.  

  DIMENSÃO 4. COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE  

O PDI 2014–2018 prevê, como uma de suas estratégias, o fortalecimento dos canais de 

comunicação institucional com a sociedade brasileira e internacional, promovendo a mobilidade 

interna e externa da comunidade acadêmica, em instituições nacionais e internacionais, 

contribuindo para a melhor interação entre Ensino, a pesquisa e a extensão da Universidade e 

com a sociedade e o mundo globalizado.  

a) CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

A Universidade de Pernambuco-PE mantém canais de acesso institucional em órgãos 

permanentes de comunicação com as sociedades nacional e internacional e com a estrutura do 

Governo Estadual à qual está vinculada. É muito intensa e diversificada a dinâmica da 

Comunicação entre a sociedade e a Universidade Pernambuco, ocorrendo de modo 

formal e informal, em ritmo ágil, por meio de atendimento presencial tecnologias de informação. 

MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO ÓRGÃOS E FONES 

  Site-www.upe.br 
 

Pró-Reitorias 
PROGRAD: 31833669 
PROPEGI: 31833658 
PROEC: 31833764 
PROADMI: 31833678 
Assessoria de Imprensa: 31833769 
Relações Internacionais: 31833662 

Ouvidoria Central:  
3183-3676 

Ouvidorias: 31833676 
Bibliotecas: 31834015 
Superintendência do Complexo Hospitalar-SCH: 
31841281 

Sistema de Gerenciamento 
Acadêmico-SIGA-31834020 

Coordenação de Assuntos Estudantis: 31834013 
CPA: 31834007 

 

b) OUVIDORIA 

Órgão de apoio à gestão universitária, a Rede de Ouvidorias da Universidade está 

integrada à Rede de Ouvidorias do Estado de Pernambuco. É um ambiente virtual e presencial 



 

 

de acolhida e escuta da comunidade universitária e da sociedade pernambucana, também nacional 

e internacionalmente nos recebimentos de elogios, denúncias, informações, reclamações, 

solicitações e sugestões, de atendimento aos Pedidos de Acesso à Informação/PAI. 

 Na rede interna da UPE consta da Ouvidoria Central, localizada na Reitoria e das 

Ouvidorias do Complexo Hospitalar, estando interligada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Inovação-SCTI e à Controladoria Geral do Estado de Pernambuco–SCGE. O envio de 

manifestações é on-line por via do Sistema Parametrizado que apresenta estrutura organizada por 

área/assunto. Nas Ouvidorias do Complexo Hospitalar, as manifestações são, 

predominantemente, presenciais. A Ouvidoria Central recebe e monitora os Pedidos de Acesso à 

Informação/PAI e mantém o Portal da Transparência Institucional em observância 

respectivamente à Lei nº 14.804, de 29 de outubro de 2012 e ao Decreto Estadual nº 38.787, de 

30 de outubro de 2012.   

A Rede de Ouvidorias da Universidade de Pernambuco/UPE, no triênio 2015/2017, 

registrou um total de 4.903 (quatro mil, novecentos e três) manifestações, em que a categoria 

Reclamação predominou com a representação de 45,7% (quarenta e cinco vírgula sete por cento) 

das demandas. 

Gráfico: Manifestações no período de 2015 a 2017. Rede de Ouvidoria/UPE 

 

Fonte: Sistema Gcon de Ouvidoria do Estado de Pernambuco/Gráfico da Ouvidoria Central /UPE. 

O índice de Resolutividade da Ouvidoria Central nesse triênio foi de 91,9% (noventa e 

um, vírgula nove por cento). A média de Resolutividade do Complexo Hospitalar foi de 64,7% 

(sessenta e quatro, vírgula sete por cento). Ressalte-se que a Ouvidoria do Centro Integrado de 

Saúde Amaury de Medeiros/CISAM obteve, neste período a média de 88,5% (oitenta e oito 

vírgula cinco por cento).  



 

 

O índice de Resolutividade, em média de 85%, para todo Estado de Pernambuco, foi 

pactuado com o Governo deste Estado e o Banco Interamericano de Desenvolvimento/BID, 

sendo esse indicador mensalmente acompanhado e classificado por meio do Índice de 

Transparência do Setor Público/ITESP. 

Gráfico: Resolutividade das Manifestações no período de 2015 a 2017 

 

Fonte: Sistema Gcon de Ouvidoria do Estado de Pernambuco/Gráfico da Ouvidoria Central/ UPE 

  

Quanto à Transparência Passiva, que é o Pedido de Acesso à Informação /PAI, a 

Ouvidoria Central/UPE recebeu, no último triênio, 36 (trinta e seis) pedidos de acesso à 

informação/PAI, todos atendidos e respondidos nos prazos estabelecidos pela Lei nº 14.804, de 

29 de outubro de 2012, Capítulo III, que trata da Transparência Passiva, e do Decreto Estadual 

Nº  38.787, de 30 de Outubro de 2012. 

Gráfico: Pedidos de Acesso à Informação de 2015/2017 

 

Fonte: Sistema Gcon de Ouvidoria do Estado de Pernambuco/Gráfico da Ouvidoria  Central/UPE 
 

 No período 2015 a 2017, foi implantado o monitoramento e a retroalimentação do 

Portal da Transparência desta Universidade de Pernambuco, em observância à Transparência 

Ativa, que estabeleceu a promoção e a divulgação institucional em sítios na Internet, por meio do 

Decreto Estadual nº 38.787, de 30 de outubro de 2012, Capítulo II, Art 7º.  

No Conselho Universitário de Pesquisa e Extensão/CEPE, em observância à Resolução 

nº 50/2017, de 29 de junho de 2017, foi aprovado o curso de Especialização de Gestão em 

Ouvidoria, na Faculdade de Ciência da Administração e Direito/FCAP desta Universidade. 



 

 

 Neste triênio, a página no site www.upe.br foi construída durante a implementação da 

Ouvidoria Central, alterada para um novo site, atualizando-se a da identidade visual.  

 

 

c) RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

A Assessoria de Relações Institucionais-ARI da UPE tem como objetivo promover e 

manter a articulação com instituições governamentais e privadas de interesse desta Universidade e 

a obtenção e a viabilização de recursos financeiros de fontes federais, estaduais e outras, visando 

ao desenvolvimento da UPE em seus diversos campi.  

ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS:  

I. Articulação para a captação de recursos financeiros junto ao congresso nacional e órgãos 

federais e estaduais; 

II. Elaboração de projetos e planos de trabalho enviados a fontes financiadoras federais e 

estaduais; 

III. Cadastramento e acompanhamento de projetos da upe nos sistemas informatizados de 

controle de convênios dos órgãos concedentes de recursos; 

IV. Arquivamento de projetos enviados aos órgãos conveniados federais e estaduais para 

consultas e informações no âmbito da universidade; 

V. Acompanhamento da tramitação de projetos junto órgãos financiadores e conveniados; 

VI. Orientação às unidades de educação e de saúde da upe sobre a elaboração de projetos e 

articulação com órgãos federais e estaduais. 

 

 A ARI vem contribuindo para o crescimento da estrutura física da UPE e, 

consequentemente, para a qualidade da Educação ministrado  em  seus campi,  através de 

recursos provenientes de emendas ao Orçamento Geral da União ou de recursos diretos dos 

Ministérios de Educação-MEC e de Saúde-MS Tais recursos têm como objetivos a reforma e a 

ampliação de diversos campi da UPE e a aquisição de equipamentos destinados às Unidades de 

Educação e aos três Hospitais Universitários. 

O total de recursos das emendas apresentadas em 2017 soma R$ 10.018.969,00. Os 

recursos ainda não transferidos para a UPE, referentes aos exercícios de 2013 a 2017 do MEC e 

MS, são da ordem de R$ R$ 14.768.508,30. 

Os recursos de emendas pleiteados para 2018 chegam a R$ 3.000,00. 



 

 

A Planilha a seguir mostra, as emendas apresentadas ao OGU 2017 relativa aos os 

recursos ainda a transferir para a UPE, provenientes de emendas 2017, pelo FNDE e pelo FNS e 

os recursos pleiteados para o OGU 2018. 

 

                                     EMENDAS PARLAMENTARES APRESENTADAS AO OGU 2017 
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MEC/

FND

E 

27210025 
Jorge Cortê 

Real 
4 

Acervo 

bibliográfico 
Garanhuns R$ 100.000,00 R$ 4.497,20 

 

Análise sem 

limite 

programada 

028244/2017 

MEC/

FND

E 

33870009 
Wolney 

Queiroz 
4 Equipamentos Caruaru R$ 350.000,00 R$ 8.459,49 nº 859560/2017 

Nota de 

empenho 

emitida 

029886/2017 

MEC/

FND

E 

37820006 Zeca Cavalcanti 4 
Equipamento/

mobiliário 
Arcoverde R$ 163.136,00 R$ 4.521,96 

 

Análise sem 

limite 

programada 

029759/2017 

MEC/

FND

E 

37260017 
Marinaldo 

Rosendo 
4 

Aquisição de 

equipamentos e 

material 

permanente 

Mata Norte R$ 150.000,00 R$ 23.306,37 

 

Anulada por 

recursos 

insuficientes 

029149/2017 

MEC/

FND

E 

36860008 
João Fernando 

Coutinho 
4 

Acervo 

bibliográfico/e

quipamentos 

Palmares R$ 300.000,00 R$ 7.722,52 

 

Aprovada 

sem limite 

não 

programada 

030070/2017 

Progra

ma do 

MEC  

Humberto 

Costa 
4 

Aquisição de 

equipamentos 

HUOC 

(CEON) 
R$ 200.000,00 R$ 19.762,35 nº 859688/2017 

Nota de 

empenho 

emitida 

036293/2017 

MEC/

FND

E 

37890001 

Fernando 

Bezerra Coelho 

4 

Aquisição de 

ônibus 
Petrolina R$ 500.000,00 R$ 88.000,00 

nº 856910/2017 

Nota de 

empenho 

emitida 

027675/2017 

Recursos do 

Ministro 

Mendonça 

Filho 

Ampliação da 

biblioteca 
Petrolina R$ 500.000,00 R$ 55.100,00 

 

Requalificação 

do auditório 
FCAP 

R$ 

2.000.000,00 
R$ 376.140,25 

 

Construção de 

espaço de 

convivência 

FCAP R$ 500.000,00 R$ 55.222,00 

  

Ampliação do 

Edf. Garagem 
PROCAPE R$ 900.000,00 R$ 401.458,90 

T
O

T
A

L
 

     

R$ 

4.400.000,00 
R$ 975.921,15 

   

MS/F
12180022 

Gonzaga 
4 Equipamentos HUOC                            

(UTI DIP e 

R$ 200.000,00 R$ 14.000,00 nº 858383/2017 DEFINV 911022/17-

008 



 

 

NS Patriota Pediátrica) 100347/2017 

MS/F

NS 
27230021 Luciana Santos 4 Equipamentos CISAM R$ 251.940,00 R$ 0,00 nº 855936/2017 DEFINV 

911022/17-

009 

MS/F

NS 
27230021 Luciana Santos 4 Equipamentos 

HUOC 

(Bloquinho) 
R$ 510.000,00 R$ 5.600,00 nº 848383/2017 DEFINV 

911022/17-

010 

061033/2017 

           

MS/F

NS 
38080005 

Jarbas 

Vasconcelos 
4 Equipamentos 

HUOC                          

(Bloco 

Cirúrgico) 

R$ 300.000,00 R$ 4.000,00 nº 852435/2017 DEFINV 

911022/17-

012 

090114/2017 

MS/F

NS 
10710015 CADOCA 4 Equipamentos 

HUOC                             

(UTI-

GERAL) 

R$ 250.000,00 R$ 21.000,00 nº 851883/2017 DEFINV 

911022/17-

013 

084048/2017 

MS/F

NS 
27240006 Pastor Eurico 4 Equipamentos 

HUOC                       

(Serviço de 

Endoscopia) 

R$ 250.000,00 R$ 17.000,00 nº 850847/2017 DEFINV 

911022/17-

014 

084981/2017 

MS/F

NS 
37820003 Zeca Cavalcanti 3 Equipamentos 

PROCAPE                  

(Casa de 

Chagas) 

R$ 300.000,00 R$ 20.000,00 nº 861944/2017 

 

911022/17-

015 

103414/2017 

MS/F

NS 
10710011 CADOCA 4 Equipamentos PROCAPE R$ 250.000,00 R$ 25.000,00 nº 850590/2017 DEFINV 

911022/17-

016 

084122/2017 

MS/F

NS 
37000006 Kaio Maniçoba 4 Equipamentos PROCAPE R$ 150.000,00 R$ 10.500,00 nº 852434/2017 DEFINV 

911022/17-

017 

090120/2017 

MS/F

NS 
27240006 Pastor Eurico 4 Equipamentos PROCAPE R$ 500.000,00 R$ 45.000,00 nº 855934/2017 DEFINV 

911022/17-

018 

098970/2017 

MS/F

NS 
10740007 André de Paula 4 Equipamentos PROCAPE R$ 250.000,00 

R$ 16.000,00 

  

911022/17-

019 

MS/F

NS 
23920004 Cleusa 4 Equipamentos PROCAPE R$ 751.707,00 

R$ 40.001,00 

nº 852521/2017 DEFINV 

911022/17-

020 

091002/2017 

MS/F

NS 37670014 
Tadeu Alencar 4 Equipamentos PROCAPE R$ 192.186,00 

R$ 27.814,00 

  

911022/17-

022 

Recurs

os 

Sec.de 

Saúde 

 

Tadeu Alencar 4 Equipamentos Garanhuns R$ 200.000,00 

   

 

T
O

T
A

L
 

     

R$ 

10.018.969,00 

R$ 

1.290.106,04 
   



 

 

                   EMENDAS PARLAMENTARES APRESENTADAS AO OGU 2018 

ÓRGÃO 

FEDERAL 
PARLAMENTAR EMENDA GND PROGRAMA OBJETO UNIDADE VALOR 

MEC/FNDE 

Fernando Coelho 

Filho                  

(Cleuza Pereira) 

23920008 4 

Apoio a Entidade de 

Ensino Superior não 

Federais 

Aquisição de 

Equipamentos e 

Mobiliário 

campus Salgueiro R$ 500.000,00 

MEC/FNDE Jarbas Vasconcelos 38080008 4 

Apoio a Entidade de 

Ensino Superior não 

Federais 

Laboratório de 

Habilidades da 

FENSG 

campus Santo 

Amaro 
R$ 300.000,00 

MEC/FNDE 
João Fernando 

Coutinho 
36860003 4 

Apoio a Entidade de 

Ensino Superior não 

Federais 

Aquisição de 

ônibus para alunos 

e professores  

R$ 400.000,00 

MEC/FNDE Jorge Côrte Real 27210019 4 

Apoio a Entidade de 

Ensino Superior não 

Federais 

Aquisição de 

Equipamentos 

Laboratório de 

Fisíca Moderna 
R$ 100.000,00 

MEC/FNDE Kaio Maniçoba 37000011 4 

Apoio a Entidade de 

Ensino Superior não 

Federais 

Aquisição de 

Equipamentos 
campus Petrolina R$ 100.000,00 

MEC/FNDE Luciana Santos 27230022 4 

Apoio a Entidade de 

Ensino Superior não 

Federais 

Aquisição de 

Equipamentos e 

material 

permanente 

campus Santo 

Amaro 
R$ 300.000,00 

MS/FNS Gonzaga Patriota 12180007 4 

Estruturação de 

Unidades de Atenção 

Especializada em 

Saúde 

Aquisição de 

Equipamentos 

 

HUOC R$ 100.000,00 

MS/FNS Eduardo da Fonte 245600009 4 

Estruturação de 

Unidades de Atenção 

Especializada em 

Saúde 

Aquisição de 

Equipamentos 

 

HUOC R$ 230.000,00 

MS/FNS Pastor Eurico 

 

4 

Estruturação de 

Unidades de Atenção 

Especializada em 

Saúde 

Aquisição de 

Equipamentos 

 

HUOC R$ 200.000,00 

MS/FNS Betinho Gomes 30530010 4 

Estruturação de 

Unidades de Atenção 

Especializada em 

Saúde 

Aquisição de 

Equipamentos 

 

PROCAPE R$ 250.000,00 

MS/FNS Mendonça Filho 32990003 4 

Estruturação de 

Unidades de Atenção 

Especializada em 

Saúde 

Aquisição de 

Equipamentos 

 

PROCAPE R$ 200.000,00 

MS/FNS Zeca Cavalcanti 37820002 4 

Estruturação de 

Unidades de Atenção 

Especializada em 

Saúde 

Aquisição de 

Equipamentos 

 

PROCAPE 

(Casa de Chagas) 

R$ 200.000,00 



 

 

 

 

c) COOPERAÇÃO INTERNACIONAL  

A UPE vem concedendo atenção especial à Internacionalização das Ações 

Universitárias para a produção científica, tecnológica e humanística da UPE com países dos 

continentes americanos, africano, europeu e asiático.  

             A Cooperação Acadêmica Internacional desta Universidade foi oficializada em 2008 com 

a criação da Assessoria de Relações Internacionais. No capítulo de Diretrizes, Estratégias e Metas 

do Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI da UPE 2014 a 2018, a Internacionalização foi 

incluída como Política Institucional. A Política de Internacionalização da UPE foi discutida e 

aprovada no seu Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE e encontra-se publicada no seu 

Portal  da Internet, nas versões em português e inglês.  

             A UPE é membro integrante do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras e oferece 

bolsas de Mestrado e Doutorado a estudantes de países da América Latina pelo Programa de 

Alianças para a Educação e a Capacitação-PAEC/GCUB/OEA, resultante da Cooperação entre 

o Grupo Coimbra com Universidades Brasileiras e a Organização dos Estados Americanos-OEA, 

com o apoio da Divisão de Temas Educacionais do Ministério das Relações Exteriores no Brasil. 

A UPE é filiada à FAUBAI, antigo Fórum de Assessores de Universidades Brasileiras 

para Assuntos Internacionais, atualmente denominado Associação Brasileira de Educação 

Internacional que manteve a sigla FAUBAI. O Assessor de Assuntos Internacionais da UPE foi 

reeleito Coordenador da Regional Nordeste da FAUBAI e tem assento no Conselho Superior da 

Associação. Também é membro da Câmara Internacional da Associação Brasileira de Reitores 

das Universidades Estaduais e Municipais-ABRUEM. A UPE também participa do Programa de 

MS/FNS Jorge Côrte Real 27210020 4 

Estruturação de 

Unidades de Atenção 

Especializada em 

Saúde 

Aquisição de 

Equipamentos 

 

PROCAPE R$ 100.000,00 

MS/FNS André de Paula 10740015 4 

Estruturação de 

Atenção às Urgências 

e Emergências na 

Rede 

Aquisição de 

Equipamentos 

 

PROCAPE R$ 200.000,00 

MS/FNS Pastor Eurico 

 

4 

Estruturação de 

Unidades de Atenção 

Especializada em 

Saúde 

Aquisição de 

Equipamentos 

 

PROCAPE R$ 336.000,00 

     

TOTAL 

 

R$ 3.516.000,00 



 

 

Mobilidade Nacional-PMN da ABRUEM, oferecendo vagas a candidatos à mobilidade estudantil 

de instituições filiadas à Associação.  

                 A UPE mantém convênio com o SANTANDER UNIVERSIDADES para oferta de 

bolsas de mobilidade a seus estudantes em Universidades de países da Ibero-América.  

Participa também do Programa Líderes Emergentes das Américas-ELAP, do Governo 

do Canadá, que possibilita a estudantes de graduação e pós-graduação mobilidade para cursar um 

semestre letivo em Universidades Canadenses conveniadas com a UPE. 

          Em 2017, a UPE iniciou sua participação em ciclos de Palestras Internacionais sobre 

empreendedorismo e inovação promovidos pela Universidade de Pisa-Itália, via teleconferência, 

no Núcleo de Educação a Distância-NEAD da UPE.  

Essa Assessoria de Relações Internacionais vem fortalecendo suas ações junto à 

entidades e comunidades nacionais e internacionais, por meio das Instituições de Ensino 

Superior-IES estrangeiras, integrando redes de intercâmbio em crescimento, que desafiam o seu 

redimensionamento como órgão de assessoramento para ser órgão executivo de 

Cooperação Internacional, na estrutura organizacional da UPE, com o devido status, diante 

da sociedade brasileira e da comunidade internacional, pela sua grande amplitude vez que já são 

61 (sessenta e uma) Instituições Universitárias Internacionais que mantêm acordos de 

cooperação internacional com a UPE.  

Esses Acordos Internacionais mobilizaram internamente a estrutura da UPE, de modo 

crescente, envolvendo professores, alunos, pesquisadores e gestores nas discussões em torno de 

temáticas diversas do conhecimento universal e continental, além de questões nacionais sobre a 

continuidade do programa de governo “Ciência sem Fronteiras”, desativado ainda em 2017. 

Esses Acordos Internacionais da UPE com Universidades estrangeiras vêm contribuindo para 

fortalecer a cultura da igualdade versus diversidade entre povos de nações dos cinco continentes. 

Atualmente, a Universidade de Pernambuco-UPE mantém acordos internacionais com as 

seguintes instituições: 

Instituições de Ensino, Pesquisa e Empresas Internacionais com acordos de cooperação com a 

UPE - 2017 

País/Local Instituição 

África do Sul University of the Witwatersrand 

Alemanha 

Karlsruher Institut für Technologie 

University Münster 

RWTH Aachen University 

Argentina 

Universidad de La Plata 

Universidad Nacional de Villa Maria 

Cabo Verde Universidade de Cabo Verde 



 

 

Canadá 

Memorial University of Newfoundland 

University de Toronto 

University of Manitoba 

Chile Universidad del Mar 

China Central University of Finance and Economics / Instituto Confúcio 

 
Colômbia 

Universidad de Antioquia 

Corporación Universitaria Remington 

Cuba 

Universidad de Granma 

Universidad de Holguin 

Instituto de Geografia Tropical 

 
 
 

Espanha 

Universidad de Alcalá de Henares 

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 

Universitar de València 

Universidad de Granada 

Universidad de Sevilla 

Universidad de Santiago de Compostela 

Universidad Autónoma de Barcelona 

Universidade de Navarra (Instituto de Salud Tropical) 

Estados Unidos 

Colorado School of Mines 

The Forsyth Institute 

Florida Institute of Technology 

Colorado State University 

University de Auburn-Alabama 

Georgia State University 

Temple University 

Worcester Polytechnic Institute 

Finlândia Turku University of Applied Sciences 

França 

Université de Technologie de Compiégne 

Institut Georges Portmann 

Université de Nantes 

Institute Catholique de Toulouse 

Université Blaise Pascal 

Université Paul Sebatier-Toulouse III 

Índia National Institute of Technology Rourkela 

Inglaterra 

University of Leicester 

London Scholl of Hygiene & Tropical Medicine 

London South Bank University 

 
Itália 

 
 

Universitá degli Studi di Milano-Bicocca 

Universitá di Parma 

Universidade de Bolonha 

Instituto Politecnico di Torino 

Universitá di Roma – Sapienza 

Universitá di Pisa 

México Universdiad Politécnica de Guanajuato 

Portugal 

Universidade do Porto 

Universidade do Minho 

Instituto Politécnico de Coimbra 

Universidade Nova de Lisboa 

Universidade da Madeira 

Instituto Politécnico da Guarda 



 

 

Universidade de Trás os Montes e Alto Douro 

Instituto Sup. de Línguas e Administração  - ISLA 

Universidade Moderna de Portugal 

UNISLA - Sociedaade Gestora de Participações Sociais 

Fonte: Assessoria de Relações Internacionais 

 

 

MOBILIDADE ESTUDANTIL DA UPE EM INSTITUIÇÕES ESTRANGEIRAS – 
EM 2017 

 
UNIDADE/ 
EDUCAÇÃ

O  

ESTUDANTES/UP
E EM 

INSTITUIÇÕES 
ESTRANGEIRAS 

 
INSTITUIÇÃO/PAÍS 

DE DESTINO 

 
ACORDO/ 

CONVÊNIO 

 
PERÍODO DE 

AFASTAMENTO 

POLI 02 Universidade do Porto / Portugal Sim 1 Semestre 

POLI 02 WWU Munster / Alemanha Sim 1 Semestre 

 

POLI 

 

01 

Memorial University of 

Newfoundland / Canadá 

 

Sim 1 Semestre 

POLI 01 Ithaca College / EUA Não 2 Semestre 

 

POLI 

 

03 

École Nationale D'Ingenieurs de 

Saint-Étienne / França Não 1 Semestre 

 

POLI 

 

02 

École Nationale D'Ingenieurs de 

Tarbes / França Não 2 Semestre 

POLI 09 Politécnica de Torino / Itália Sim 2 Semestre 

 

POLI 

 

01 

London South Bank University / 

UK Sim 2 Semestre 

Campus 

Serra 

Talhada 

 

02 Universidade do Porto / Portugal Sim 1 Semestre 

TOTAL 23 - - - 

   Fonte: Assessoria de Relações Internacionais 

 

MOBILIDADE ESTUDANTIL DE INSTITUIÇÕES ESTRANGEIRAS NA UPE – EM 
2017 

INSTITUIÇÕES 
ESTRANGEIRAS DE 

ORIGEM 

ESTUDANTES 
ESTRANGEIROS EM 
UNIDADES DA UPE 

UNIDADE DE 
EDUCAÇÃO  DA 

UPE 

ACORDO/ 
CONVÊNIO 

PERÍODO DE 
PERMANÊNCIA 

Universitat de 01 ESEF Sim 1 Semestre 

https://www.uv.es/


 

 

València 

Auburn University 05 POLI Sim Curso de Férias 

TOTAL 06 2 - - 

   Fonte: Assessoria de Relações Internacionais 

 

d) O INSTITUTO CONFÚCIO  

O Instituto Confúcio é uma organização chinesa sem fins lucrativos e está vinculado ao 

Ministério de Educação da China. Tem como principais objetivos o ensino da língua chinesa, a 

divulgação de manifestações culturais da China e o intercâmbio entre países. Moldado em 

iniciativas existentes há décadas, como o British Council, a Alliance Française e o Instituto 

Cervantes, os Institutos Confúcio são implantados em instituições de Ensino Superior, 

preferencialmente universidades, cuja relevância no contexto de suas comunidades seja 

inquestionável, passando a fazer parte da estrutura organizacional dessas instituições. 

Esse programa chinês foi iniciado em 2004, desde então 520 instituições de 130 países 

credenciaram-se a sediar um Instituto Confúcio e, entre elas, estão universidades pouco 

conhecidas como as de Cabo Verde e da Ilha de Réunion, bem como instituições renomadas 

como a Universidade de Manchester, a Universidade da Califórnia-Los Angeles e a Universidade 

de Coimbra. No Brasil, existem nove Institutos em operação, sendo três no estado de São Paulo. 

No Nordeste, o único Instituto Confúcio é o da UPE, inaugurado em 26 de novembro de 2013. 

 A implantação de um Instituto Confúcio segue um roteiro que inicia com a solicitação 

formal da universidade hospedeira ao Hanban – que é o nome da Sede do Instituto Confúcio, em 

Beijing; e com a escolha de uma universidade chinesa como parceira. No processo de 

credenciamento, a universidade hospedeira, promove visitas recíprocas até a formalização do 

convênio. O Instituto Confúcio na UPE tem, como universidade parceira, a Universidade Central 

de Finanças e Economia-CUFE de Beijing e decorreram cerca de 4 anos entre pedido de 

implantação do Instituto na UPE até sua inauguração.  

 O Instituto Confúcio na UPE é considerado um dos mais céleres quanto ao início das 

atividades. De acordo com as normas do Hanban, a partir do momento da inauguração é dado 

um prazo de um ano até que o Instituto inicie suas atividades. O Instituto na UPE promoveu, já 

em dezembro de 2013, um dia de degustação de comida chinesa, em janeiro de 2014, celebrou a 

chegada do Ano do Cavalo e em março, oferecia as primeiras aulas de chinês. 

https://www.uv.es/


 

 

O rápido desenvolvimento do Instituto não passou despercebido na China. Em julho de 

2014 a Diretora-Geral do Hanban visitou a UPE e declarou que este Instituto seria o Instituto 

Modelo para o Brasil. Dos 520 Institutos Confúcio, menos de 40 são Modelos. Os Institutos 

Modelos servem como referência para aquele País e têm certas vantagens em termos de 

promoções e financiamentos. No caso do Instituto Modelo na UPE, em dezembro de 2014, o 

Hanban assinou um convênio com a UPE e imediatamente repassou à Universidade 600 mil 

dólares para as obras de implantação do Instituto, cabendo à UPE captar junto ao Governo de 

Pernambuco mais 400 mil dólares para equipá-lo. O Instituto Modelo foi inaugurado em 7 de 

março de 2017, no campus Benfica da UPE, passando a funcionar em agosto daquele mesmo ano. 

Ele dispõe de 7 salas de aula, biblioteca e um auditório, além de espaços para cursos especiais. 

Atualmente, o Instituto Confúcio na UPE conta com um quadro de 10 professores 

chineses, oferecendo cursos de língua chinesa do nível principiante ao avançado, além de aulas de 

dança tradicional chinesa, música e artes marciais. Em 2015, o Instituto Confúcio abriu em Recife 

uma Sala de aula no Colégio Santa Maria e outra na Universidade Católica. Em 2017, foi criado 

um Ponto de ensino na UFPE e, a partir do primeiro semestre de 2018, outro Ponto de ensino 

irá a funcionar na Faculdade Damas. Assim, passará o Instituto Confúcio na UPE a ter mais de 

350 estudantes. Nos seus 4 anos de atividades, o Instituto na UPE celebrou, em todos eles, a 

chegada do Ano Novo chinês e o Dia do Instituto Confúcio. Em 2017, o Instituto também 

promoveu uma mostra de fotografias de profissionais chineses e recebeu a visita de dois 

destacados diretores de cinema da China. Estão previstos para 2018, eventos especiais como a 

vinda de um cantor chinês de rock n’ roll em março e a realização de um seminário sobre 

Habitação e Urbanização em Comunidades de Baixa Renda, com a presença de dois especialistas, 

de uma chinesa e a participação de órgãos voltados para a habitação do Governo do Estado e de 

Prefeituras Municipais.  

DIMENSÃO 9: POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES  

 A Universidade de Pernambuco vem sendo desafiada a promover ações de acesso e de 

permanência do aluno em Curso de Graduação para redução da reprovação, sem depreciar a 

qualidade da formação. A UPE foi a primeira Universidade pernambucana a adotar o sistema de 

cotas, com seleção própria de notas e gratuidade no processo seletivo, para candidatos oriundos 

de escolas públicas. Esta medida também é uma estratégia de ampliar a demanda por qualidade da 

Educação Básica Pública. Também foi criado o PROUPE destinado à revisão e ao reforço dos 

conhecimentos de estudantes de escolas públicas que desejam candidatar-se ao Vestibular.  

O Núcleo de Apoio ao Estudante-NAE foi criado na UPE para a concessão de bolsas 

da UPE de moradia, passagens e alimentação financiadas pelo Programa de Fortalecimento 



 

 

Acadêmico-PFA, gerenciado pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas-PRODEPE, 

desse modo a Universidade assegura, aos contemplados pelo PFA, condições de permanência nos 

estudos e em outras atividades acadêmicas. Atualmente, essas e outras ações destinadas aos 

alunos estão na Pró-Reitoria de Pessoas.  

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE regulamentou o Programa de 

Mobilidade para os estudantes de graduação entre cursos e entre os campi da Universidade de 

Pernambuco, bem como normas e instrumentos de acompanhamento e avaliação de estágios 

obrigatórios no âmbito da UPE. 

EIXO 4: POLÍTICA DE GESTÃO 

 

Os recursos financeiros do Tesouro Estadual não proporcionaram autossuficiência 

econômica e financeira à UPE, ficando aquém de anos anteriores. Foram reduzidos ano a ano e 

complementados, em parte, com emendas parlamentares federais e editais de órgãos de fomento 

estaduais para a sustentabilidade financeira institucional. 

DIMENSÃO 5: POLÍTICA DE PESSOAL 

           A Política de Pessoal da UPE está orientada pelos princípios balizadores da gestão 

democrática e da autonomia universitária, para o desenvolvimento de programas para a melhoria 

das condições de estudo, de trabalho e de formação para os segmentos institucionais de pessoal, 

da seguinte forma: 

POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

I. Criação da Gerência de Assistência Estudantil vinculada à Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento de Pessoas-PRODEP. 

II. Acesso dos discentes cotistas à gratuidade na utilização do sistema metropolitano de 

transporte público de passageiros-Passe Livre Estudantil, através da Lei Nº 15.554 de 

15/07/2015. 

III. Criação da Política de Assistência Estudantil no âmbito da Universidade de Pernambuco-

UPE através da Resolução CEPE N° 106/2016, aprovada em 21/12/2016. 

IV. Atendimento aos estudantes em situação de vulnerabilidade social, de modo presencial, 

por telefone e mensagens eletrônicas. 

V. Realização dos Fóruns de Assistência Estudantil nos anos: 2015; 2016 e 2017. 

VI. Concessão de 187 bolsas de apoio financeiro para estudantes de graduação com 

vulnerabilidade socioeconômica, que não exercem atividade remunerada e que se 



 

 

encontram devidamente matriculados na Universidade de Pernambuco. Ofertada através 

de edital anual: 2015, 2016, 2017. 

 

 

POLÍTICA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E DE TÉCNICOS DE NÍVEL 
SUPERIOR 

I. Implantação da Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas–PRODEP, através da 

Resolução CONSUN Nº 1/2015. 

II. Realização de Fóruns de RHs. 

III. Promoção de ações de acolhimento, orientação, mediação e encaminhamento dos 

servidores. 

IV. Implementação do Programa de Atenção à Saúde do Trabalhador da UPE em articulação 

com o SINDUPE e ADUPE. 

V. Implementação da política de capacitação e desenvolvimento do servidor técnico- 

administrativo. 

VI. Implantação do processo da Avaliação Especial de Desempenho no Estágio Probatório 

VII. Revisão Relatório de Atividades Docentes-RAD. 

VIII. Elaboração de projetos para implantação/implementação de ações na área de prevenção 

do uso abusivo do álcool e outras drogas. 

IX. Revisão da lei de quantitativo de cargos e funções na UPE. 

X. Atualização de funções. 

XI. Criação o cargo de professor substituto. 

XII. Reavaliação os critérios para seleção do cargo de Professor Associado e Titular. 

XIII. Elaboração do Decreto de Regulamentação da DE como regime de trabalho. 

XIV. Promoção de ações de capacitação, treinamento, qualificação e ensino para o trabalho, 

com o propósito de desenvolver competências institucionais e individuais. 

XV. Desenvolvimento de Projeto de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho com 

funcionários da UPE, atendendo as normas da ABNT. 

XVI. Desenvolvimento Projeto Viver Melhor na UPE. 

XVII. Implementação da atenção integral à saúde do servidor, através da realização dos exames 

periódicos dos servidores, campanhas de vacinação e exames extras. 

XVIII. Realização de campanhas para estimular os servidores a adotarem hábitos alimentares 

saudáveis, redução de peso e prática de exercícios. 

XIX. Implementação de ações e procedimentos de Segurança do Trabalho. 

XX. Realização do Fórum de Saúde do Trabalhador. 



 

 

XXI. Realização do Fórum de Álcool e Outras Drogas. 

XXII. Normatização dos processos de cessão de servidores da UPE para outras instituições e 

vice versa. 

XXIII. Promoção da participação de servidores em eventos relativos à capacitação e/ou 

atualização. 

XXIV. Estabelecimento de parcerias com as entidades sindicais e outras instituições para 

promoção de eventos para os servidores. 

XXV. Incentivar e apoiar a participação dos servidores em cursos de pós-graduação, eventos 

técnico-científicos e outros. 

XXVI. Elaboração de um Plano de Assistência Psicossocial ao Servidor, para prevenção e 

tratamento dos agravos. 

XXVII. Instituição da atenção à saúde do trabalhador da UPE em articulação com o SINDUPE e 

ADUPE. 

XXVIII. Implementação de políticas contínuas de promoção da saúde física e mental dos 

servidores. 

 

DIMENSÃO 6 – POLÍTICA DE AVALIAÇÃO DA UPE                                          

A Universidade de Pernambuco-UPE tem sido avaliada pelo MEC no que se refere aos 

cursos de Pós-Graduação e no contexto das avaliações requeridas pela legislação em vigor, 

destinadas ao acompanhamento da qualidade da Universidade e de seus cursos.  

A Autoavaliação externa tem como objeto avaliativo as Metas, Diretrizes e Estratégias do 

PDI/UPE e as inovações ocorridas em um horizonte de 3 anos, a ser avaliado periodicamente.   

 

AVALIAÇÃO INTERNA 

A Autoavaliação Avaliação da UPE, sistematizadas em dados, vêm demonstrando um 

nível sempre maior de maturidade e de credibilidade nas suas ações. A seguir, está a síntese das 

atividades programadas e realizadas pela CPA: 

I. Pesquisa sobre as percepções da Comunidade Universitária sobre a UPE. 

II. Elaboração e apreciação do Relatório de Autoavaliação Institucional, adotando o ano de 

2017 como o ano base de dados e elaboração de agenda para 2018. 

III. Discussões sobre as interpretações, as análises e as críticas sobre os resultados da 

Autoavaliação Institucional 2017. 

IV. Inclusão do Complexo Hospitalar-CH da Universidade na Autoavaliação Institucional. 



 

 

V. O Núcleo de Educação à Distância-EAD da Universidade de Pernambuco, com 

representação na CPA, inclui os cursos à distância na Autoavaliação Institucional, desde 

o ano base 2015. 

VI. O Núcleo de Comunicação e Tecnologia de Informação-NCTI, também representado 

na CPA, apoia a elaboração, a aplicação e a apuração dos questionários. Também no 

processamento, na apresentação dos dados e na divulgação dos resultados da 

Autoavaliação Institucional 2017. 

VII. Elaboração dos instrumentos para a Autoavaliação Institucional-UPE/2017 aos 

segmentos autoavaliadores: docentes, discentes, técnico-administrativos, servidores dos 

hospitais, alunos e docentes de EAD. 

VIII. Apresentação e estudo de tabelas e gráficos, pelo método comparativo do desempenho 

das Unidades de Educação e dos Hospitais Universitários. 

IX. Discussão e mudança de critérios e de concepção dos instrumentos de Autoavaliação de 

cursos à distância. 

X. Edição de instrumentos avaliativos 2017, salientando os pontos específicos de cada 

Hospital Universitário. 

XI. Discussão entre membros da CPA sobre instrumentos avaliativos institucionais 2017 on-

line. 

XII. Realização do processo de coleta de dados da Autoavaliação 2017 on-line, pelo site da 

UPE. 

XIII. Acompanhamento da Autoavaliação on-line e adoção de estratégias para aumento do 

número de respondentes, para a sensibilização de docentes, discentes e técnico-

administrativos. 

XIV. Uso de estratégias de divulgação por meio de contatos com Diretores e Coordenadores 

de Unidades, além de membros das CSA das Unidades. 

a) COLEGIADOS SUPERIORES  

I- Conselho Universitário–CONSUN 

II- Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão–CEPE 

III- Conselho Social – Consultivo da Sociedade 

b)  PRÓ-REITORIAS DA UPE 

I- Pró-Reitoria de Graduação-PROGRAD 

II- Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica-PROPEGI  

III- Pró-Reitoria de Extensão e Cultura-PROEC 

IV- Pró-Reitoria Administrativa, Financeira e Planejamento-PROADMI 



 

 

V- Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas-PRODEP 

 

c)  ÓRGÃOS SUPLEMENTARES 

I- Comissão Própria de Avaliação-CPA 

II- Comissão de Ética de Pesquisa-CEP: Comitê de Ética Pesquisa em Humanos-CEPH e 

Comitê de Ética de Pesquisa em Animais-CEPA 

III- Editora da Universidade de Pernambuco-EDUPE 

IV- Núcleo de Apoio ao Estudante-NAE 

V- Núcleo de Comunicação e Tecnologia da Informação-NCTI 

VI- Núcleo de Diversidade e Identidades Sociais-NDIS 

VII- Núcleo de Educação a Distância-NEAD 

VIII- Núcleo de Estudos sobre Violência e Promoção da Saúde-NEVUPE 

IX- Núcleo de Gestão de Bibliotecas e Documentação-NBID 

X- Núcleo de Inovação Tecnológica-NIT 

XI- Núcleo de Telessaúde-NUTES 

XII- Núcleo Integrado de Saúde Coletiva-NISC 

 

d) OS CAMPI COM AS RESPECTIVAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E O 

COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO 

I. Campus Santo Amaro em Recife 

Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco-FCM, criada em 26.02.1950, 14ª Escola de 

Medicina do Brasil, com Bacharelado em Medicina e Saúde Coletiva. 

Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças-FENSG, criada em 01.08.1945, oferta 

os Cursos de Bacharelado em Enfermagem e a partir de agosto de 2013, oferta também a 

Licenciatura em Ciências Sociais. 

Escola Superior de Educação Física-ESEF, criada em 15.05.1946, com oferta de Bacharelado 

e Licenciatura em Educação Física. A ESEF também coordena a Escola de Educação Infantil 

da Prefeitura Municipal de Recife.  

Instituto de Ciências Biológicas-ICB, criado em fevereiro de 1976, atualmente oferta o Ciclo 

Básico dos Cursos de Medicina, de Odontologia e de Enfermagem, e ministra integralmente, 

o curso de Bacharelado em Ciências Biológicas. 



 

 

Hospital Universitário Osvaldo Cruz-HUOC, fundado como Hospital Santa Águeda em 

23.11.1884, cuja de nominação mudou, em 1925, para Hospital Universitário Oswaldo Cruz-

HUOC. 

Centro Integrado Universitário de Saúde Amaury de Medeiros-CISAM, conhecido como 

Hospital da Mulher, com maternidade e clínica, inaugurado em 23.01.1947. 

Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Prof. Luiz Tavares-PROCAPE, 

inaugurado em 03.07.2006. 

II. Campus Benfica de Recife 

Escola Politécnica de Pernambuco-POLI, criada em 06.01.1912, oferta Bacharelados em: 

Engenharia Civil, Engenharia Elétrica Eletrônica, Engenharia Mecânica Industrial, 

Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica Eletrotécnica, Engenharia Elétrica de 

Telecomunicação, Engenharia de Automação e Controle. 

Faculdade de Ciências da Administração e Direito de Pernambuco-FCAP, criada em 

25.11.1965, com oferta de Bacharelado em Administração de Empresas e Ciências Jurídicas. 

Também dispõe de Escola de Educação Básica do Recife, localizada em suas dependências.  

III. Campus Camaragibe 

Faculdade de Odontologia de Pernambuco-FOP, fundada em 18.03.1955, com Bacharelado 

em Odontologia. 

IV. Campus Mata Norte 

Criado em 28.12.1966, funciona em Nazaré da Mata e oferta Licenciatura em Letras, Ciências 

Biológicas, Pedagogia, Matemática, História e Geografia e Tecnológico em Gestão de 

Logística. Também administra a Escola de Aplicação destinada a campo de estudo, pesquisa e 

experiências pedagógicas das Licenciaturas.  

V. Campus Mata Sul 

Criado em 2010, funciona em Palmares, subordinado ao Campus Mata Norte, oferta 

Bacharelado em Serviços Sociais e Tecnológico de Gestão em Logística 

VI. Campus Garanhuns 

Criado em 28.12.1966, oferta Licenciaturas em Letras, Ciências Biológicas, Pedagogia, 

Matemática, História e Geografia, além de Bacharelados em Psicologia e Medicina. Mantém a 

Escola de Aplicação, destinada a campo de pesquisas, estudos e experiências pedagógicas das 

Licenciaturas. 



 

 

VII. Campus Caruaru 

Criado em fevereiro de 2005, oferta Bacharelado em Administração, de Empresa, com 

Ênfase Marketing de Moda, Bacharelado em Sistema de Informação, subordinado ao 

Campus Garanhuns. 

VIII. Campus Salgueiro 

Criado em fevereiro de 2007, oferta Bacharelado em Administração de Empresas, 

subordinado ao Campus Garanhuns.  

IX. Campus Arcoverde 

Criado em 2010, oferta Bacharelados em Odontologia e Direito, subordinado ao Campus 

Garanhuns. 

 

X. Campus Serra Talhada 

Criado em 2010, oferta Bacharelado em Medicina, subordinado ao Campus Garanhuns. 

 

XI. Campus Petrolina 

Criado em 28.10.1968, oferta Licenciatura em Letras, Ciências Biológicas, Pedagogia, 

Matemática, História e Geografia; e Bacharelado em Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 

Também administra a Escola de Aplicação, destinada a campo de estudos, pesquisas e 

experiências pedagógicas das Licenciaturas. 

DIMENSÃO 10: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

          A sustentabilidade financeira da UPE atravessou, com grandes dificuldades, a crise estadual, 

mas, na medida do possível, a UPE conseguiu certo equilíbrio e “viabilizar as condições de 

sustentabilidade e autossuficiência econômica financeira da Universidade de Pernambuco-UPE, 

para a manutenção e o desenvolvimento Institucional”. (Diretriz do PDI 2014-2018). 

          A gestão dos recursos orçamentários e financeiros da UPE é um ponto forte da 

Instituição, que teve importante papel nas negociações com o Governo do Estado de 

Pernambuco, nesses anos de Plano de Monitoramento de Gastos-PMG nos repasses dos 

recursos do Tesouro Estadual. 

          Os membros do Conselho Universitário-CONSUN desta UPE apoiaram as propostas de 

replanejamento de recursos, com aplicação dos critérios de gastos propostos pelo Governo do 

Estado de Pernambuco, cujas metodologias resultaram em sucessivas reduções dos valores 

repassados pelo Estado, sem maiores conflitos decorrentes das decisões adotadas, apesar das 

grandes dificuldades vivenciadas pelos segmentos universitários. 



 

 

As Atas do CONSUN revelam como se deram e em que profundidade ocorreram as 

discussões sobre os termos financeiros pelo Colegiado maior desta UPE, demonstrando a 

participação da comunidade acadêmica nas análises e discussões, além do respaldo jurídico 

mantido pela Assessoria Jurídica da UPE, quando surgiam divergências, demonstrando 

competência, maturidade, responsabilidade e transparência na condução de aspecto tão delicado 

com a “Sustentabilidade Financeira da UPE”, em que se registrou enorme perda de recursos do 

Tesouro Estadual. Apesar de parecer, para estranhos, volumes pouco expressivos, foi um desafio 

à UPE os prejuízos à sustentabilidade institucional da UPE, posto que os seus dirigentes vêm 

promovendo uma gestão operacional integrada, qualificando a aplicabilidade dos recursos 

ingressantes em suas receitas, com muito zelo e cuidado.  

Entretanto, ainda não se pode falar em autossuficiência econômica e financeira, pois 

alguns aspectos finalísticos do ensino, da pesquisa e de extensão e a infraestrutura física e 

tecnológica ficaram seriamente sacrificados por insuficiência de recursos financeiros.  

A receita da UPE é composta das seguintes fontes: 

Repasse do Estado 

I- Fonte 0101 – Repasse do Estado à Reitoria e às Unidades de Educação da UPE; 
II- Fonte 0271 – Repasse do Estado aos Hospitais da UPE. 

 
      Esses repasses do Tesouro Estadual são destinados às seguintes despesas: 

a) Pessoal e Encargos da Reitoria e das Unidades de Educação e de Saúde; 

b) Manutenção da Reitoria e das Unidades de Educação; 

c) Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais (RPVs); 

d) Contrapartida de Convênios; 

e) Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Material Permanente; 

f) Realização de Obras. 

    Repasses da União 

I- Fonte 0244 – Recursos do SUS – Repasse realizado através do Fundo Estadual de Saúde 

aos 03 Hospitais da UPE, ou seja, CISAM, HUOC e PROCAPE, através da 

contratualização de prestação de serviços de saúde. O Estado é mero repassador dos 

recursos do SUS à UPE. 

II- Fonte 0242 – Receita de Convênios a fundo perdido com Órgãos Federais; 

    Receita Própria da UPE arrecadadas diretamente pelas diversas Unidades da UPE: 

Fonte 0241 – Receitas próprias das Unidades de Educação da UPE para manutenção dos 

cursos de Extensão e Pós-Graduação lato sensu, não amparados pelos Decretos que 



 

 

instituíram a gratuidade da UPE e alguns convênios com o Governo Estadual que exigem 

uma contraprestação de serviços.  

A gratuidade da UPE foi instituída a partir de 2006 e somente para alunos oriundos de 

escolas públicas. Em 2010, através do Decreto Estadual nº 34.380, de 15/09/09, a gratuidade 

foi ampliada para todos os alunos dos cursos de graduação e em 2012, por meio do Decreto 

N° 36.815 de 18/07/11, a gratuidade foi estendida aos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu e 

ao programa do PROGRAPE. 

O montante da gratuidade da UPE é calculado tendo por base a matrícula de cada curso 

e é corrigido, anualmente, pelo IPCA. A partir de 2013, o Estado adotou o Plano de 

Monitoramento de Gastos das despesas e, por isso, uma das medidas adotadas foi não 

considerar esse cálculo para realizar o repasse financeiro à UPE, em decorrência da situação 

financeira do Estado e do País. 

A execução orçamentária da UPE fica em, aproximadamente, R$ 550 milhões/ano, 

levando-se em conta todas as fontes de financiamento. 

Na UPE, no período de 2014 a 2017 e mesmo na projeção para 2018, pode-se observar, 

por grupo de despesa, que a despesa com pessoal e encargos sociais em relação ao total tem 

sido em torno de 72%, enquanto as despesas correntes em torno de 26% e as despesas de 

capital giram em torno de 2%, conforme pode ser observado nas planilhas abaixo. 

Pode-se observar ainda que a UPE depende totalmente de recursos transferidos, quer 

seja do Estado que fica em torno de 72%, quer seja do SUS, que fica em torno de 26%. 

EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

          Nesse quinquênio 2014-2018, houve melhoria das instalações físicas dos Campi do Interior, 

em decorrência do Projeto de Interiorização do Governo do Estado de Pernambuco e de 

complementação da Infraestrutura por captação de recursos financeiros por meio de Emendas 

Parlamentares Federais.  

          Mas, conforme a Autoavaliação de todos os segmentos avaliadores, ficaram a desejar as 

ações de conservação, atualização, segurança tanto para o Ensino Assistência, bem como a 

construção para os dois Hospitais Universitários, para os cursos de Medicina criados em 

Garanhuns e Serra Talhada, que necessitam urgentemente, de serem construídos Hospitais 

Universitários para qualificar a Educação, conforme exige a legislação vigente para os cursos de 

Medicina. 



 

 

          As salas dos professores, ainda não existentes em todas as Unidades de Educação ou, 

quando existentes em algumas Unidades de Educação, de modo geral algumas demandam por 

construção de salas individuais e grande sala, além de instalação de equipamentos, de modo 

assegurar um locus físico qualificado para os trabalhos dos docentes com os estudantes das 

Unidades de Educação desta UPE. Recomenda-se que existam salas individuais para todos os 

professores, outra(s) maior para reuniões entre os docentes e devidamente equipadas para fins de 

estudos, elaboração de pesquisas, preparação de planejamento de aulas, orientação de alunos, 

entre outros fins acadêmicos.  A estrutura de cada sala do professor deve ter instalações 

tecnológicas como computadores, softwares, aparelhos de ar condicionado, armários para livros e 

pertences do docente, data show, tela para projeção, testagem de material, entre outros.  A UPE 

ainda não alcançou o nível ótimo neste item, por ausência de recursos financeiros.  

         As 13 (treze) bibliotecas desta Universidade multicampi também demandam por 

requalificação física e tecnológica, além de equipamentos e para manter-se, atualizada quanto aos 

acervos físicos, virtuais e softwares, equipamentos, cabines, ambientação e climatização, com 

acesso à internet, portas que permitam o acesso de deficientes físicos e prateleiras com altura 

permissiva de acesso a todos os usuários.  

As Unidades de Educação necessitam de requalificação e ampliação de novas salas de 

aula, espaços diversos como: banheiros/sanitários, cantinas, sanitários, serviços de esgotamento, 

depósitos de lixo, espaços de lazer e esportes, à exceção de algumas Unidades.           

Os três Hospitais Universitários da UPE estão entre os melhores Hospitais Públicos 

situados em Recife, funcionam mesmo nessa crise nacional dos setores de Saúde, mas necessitam 

de investimento com frequência em suas estruturas, pois atende a parcela das demandas de todo 

o Estado de Pernambuco e também outros estados da Região Nordeste. 

a) BIBLIOTECAS 

 A Universidade de Pernambuco dispõe de 15 bibliotecas, sob a coordenação do Núcleo 

de Gestão de Bibliotecas e Documentação-NBID, órgão suplementar da UPE, com a finalidade 

de propor e implementar políticas e diretrizes para aquisição de acervo, organização do 

atendimento e da melhoria da infraestrutura física, destinadas ao desenvolvimento de atividades 

das Bibliotecas, dos centros de documentação e dos arquivos da Universidade. O NBID é o 

órgão que centraliza o planejamento, a coordenação, a aquisição de softwares para o acesso físico 

e digital do público aos títulos das Bibliotecas, nos livros e revistas dos campi universitários. Nos 

últimos anos, as Unidades de Educação sacrificaram o seu apertado orçamento para remanejar 

alguns recursos para aquisição de novos títulos extremamente necessários ao desenvolvimento 



 

 

acadêmico. O NBID é um órgão colegiado presidido pelo seu Coordenador que elabora e 

executa a o Plano Anual de Gestão das Bibliotecas, de Centros de Documentação e Arquivo das 

Unidades de Educação e Hospitalares, monitorando e avaliando suas ações.  O NBID conta com 

duas divisões: uma destinada à documentação institucional e informações técnico-administrativas 

e outra ao arquivo de documentação geral da UPE e das 16 Bibliotecas assim distribuídas: 

Campus Santo Amaro: 

I. Biblioteca Professor Milton Lins da Faculdade de Ciências Médicas-FCM; 

II. Biblioteca Irmã Maria Marillac da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças-

FENSG; 

III. Biblioteca Esther de Andrade Lima da Escola Superior de Educação Física-ESEF; 

IV. Biblioteca Professor Olvídio Montenegro do Pronto-Socorro Cardiológico Universitário 

de Pernambuco-PROCAPE. 

V. Biblioteca do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros-CISAM. 

Campus Benfica: 

VI. Biblioteca Professor Rubem Pincovsky da Escola Politécnica de Pernambuco-POLI; 

VII. Biblioteca Leucio Lemos da Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco-

FCAP; 

             Campus Camaragibe: 

VIII. Biblioteca Professor Guilherme Simões Gomes da Faculdade de Odontologia de 

Pernambuco-FOP; 

            Campus Garanhuns: 

IX. Biblioteca Professor Newton Sucupira da Faculdade de Ciência, Educação e Tecnologia 

de Garanhuns-FACETEG; 

X. Biblioteca da Serra Talhada 

  Campus Caruaru: 

XI. Biblioteca da Faculdade de Ciência e Tecnologia de Caruaru-FACITEC; 

  Campus Salgueiro: 

XII. Biblioteca da Faculdade de Ciência e Tecnologia de Salgueiro-FACITES; 

  Campus Mata Norte: 

XIII. Biblioteca Monsenhor Petronilo Pedrosa da Faculdade de Formação de Professores de 

Nazaré da Mata-FFPNM; 

XIV. Biblioteca da Mata Sul 

  Campus Petrolina: 

XV. Biblioteca Professora Anete Rolim  



 

 

  Campus Serra Talhada: 

XVI. Biblioteca de Serra Talhada 

O acervo das 15 Bibliotecas da UPE em 2015 reúne 72.910 títulos e 172.559 

exemplares de publicações, além de 2.517 títulos e 41.029 volumes de periódicos. Os 

empréstimos totalizaram 113.216 e as consultas ao acervo representaram 95.882. Em 2010, foi 

iniciada, a coleção digital de livros eletrônicos da área de saúde com a aquisição de 343 títulos da 

OVDI e 3 títulos específicos de Odontologia da Livraria Atheneu. A rede de bibliotecas dispõe 

de um sistema de segurança para preservação do acervo. As Bibliotecas da UPE dispunham de 81 

funcionários, sendo 20 bibliotecários. Programas de capacitação foram desenvolvidos com a 

equipe, incluindo realização de workshops, cursos promovidos na UPE, participação em cursos e 

eventos de outras instituições de educação superior e pesquisa. A gestão das Bibliotecas utiliza o 

software Pergamum, desenvolvido pela PUC do Paraná, implantado em toda a Rede de Bibliotecas 

da UPE. A Política de Desenvolvimento do Acervo incluía, antes do Plano de Monitoramento de 

Gastos, a compra anual para manutenção da bibliografia básica e complementar dos cursos de 

graduação, especialização e mestrado, essas aquisições adquiridas constavam do orçamento da 

Reitoria e das Unidades de Educação, de campanhas de doações na comunidade universitária, de 

intercâmbios com Instituições de Ensino e Pesquisa nacionais e internacionais. O acervo antigo 

necessita ser restaurado e/ou reencadernado.  Nos últimos anos, a aquisição de acervo reduziu 

consideravelmente e faz-se necessário captar recursos para novas aquisições de livros, revistas, 

equipamentos, professores, softwares, nem de contratação de bibliotecários e arquivistas, além de 

bolsas para estagiários. A situação das Bibliotecas precarizou e só funcionam devido aos 

servidores remanescestes dos quadros de pessoal. 

 A infraestrutura universitária para as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão requer 

uma permanente política institucional de conservação, atualização e segurança, devido ao 

intensivo de todas as dimensões da infraestrutura de Unidades de Educação e Hospitalares. É 

preocupação constante da Universidade de Pernambuco com a reduzida ou inexistência da 

estrutura de algumas Unidades Universitárias que demandam por expansão física para abrigar o 

crescente acervo, destinado atender as inovações acadêmicas, demandas tecnológicas, sociais e 

ambientes para salas de professores. Nesse sentido, a Universidade de Pernambuco vem sendo 

cada vez mais pressionada pelo seu programa de Expansão, Modernização e Qualificação da 

Infraestrutura Física e Tecnológica, que se dá conta da depreciação e obsolescência de antigas 

estruturas, que já não atendem as demandas acadêmicas e as intervenções propostas e desejadas 

vão sendo adiadas em sua implantação.  



 

 

Em relação ao antigo Projeto de Interiorização da Educação Superior do Governo do 

Estado de Pernambuco, a UPE enfrenta o desafio de melhorar e ampliar as instalações físicas dos 

Campi do Interior, demandadas pela criação de novos cursos propostos pelo Governo do Estado 

anterior, a exemplo do curso de Medicina em Garanhuns e em Serra Talhada. Esses dois 

ambiciosos Projetos são os que mais vêm sofrendo com o Plano de Monitoramento de Gastos de 

recursos financeiros pelo Estado de Pernambuco, bem como o processo todo de interiorização da 

Educação Superior, que preocupam os gestores da UPE. Entretanto, a situação foi amenizada com 

recursos federais do Orçamento Geral da União-OGU.  

Em 2012, foi iniciado o processo de contratação do projeto executivo da sede do 

Instituto de Inovação Tecnológica-IIT, ainda por concluir, que será o locus multidisciplinar para a 

obtenção de resultados inovadores das pesquisas, para o registro de patentes.  

 

ÁREAS EDIFICADAS E TERRITORIAIS POR CAMPUS, UNIDADE OU LOCAL 2017. 

 
Campus / Unidade 

Área Construída  
(em m²) 

     Área de 
Terreno  
(em m²) 

Outros Locais 

Reitoria 6.538,00 17.697,05 

Casarão na Av. Rui Barbosa 487,00 1.715,67 

Casarão da Rua Benfica 534,00 - 

Casa de Apoio para Portadores de Doença de Chagas 363,00 - 

Hospital da Restauração 25.422,00 24.712,00 

Campus PARQTEL – Curado 1.450,00 20.000,00 

Subtotal 34.794,00 64.124,72 

Santo Amaro 

FCM 1.948,00  - 

FENSG 1.654,00 33.087,23 

ESEF 7.873,00 - 

ICB 4.707,00 - 

HUOC 15.584,00 46.008,00 

CISAM* 7.289,00 15.589,00 

PROCAPE 16.800,00 4.903,21 

Subtotal 55.855,00 99.587,44 

Benfica 

POLI 8.860,00 9.377,46 

FCAP 6.513,00 7.394,00 

Subtotal 15.373,00 16.771,46 

Camaragibe 

FOP 23.569,00 250.000,00 

Subtotal 23.569,00 250.000,00 

Nazaré da Mata 



 

 

UPE Campus Mata Norte** (1) 5.760,00 36.621,00 

Subtotal 5.760,00 36.621,00 

Garanhuns 

UPE Campus Garanhuns (2) 8.563,03 25.000,00 

Subtotal 8.563,03 25.000,00 

Salgueiro 

UPE Campus Salgueiro 1.673,00 66.696,38 

Subtotal 1.673,00 66.696,38 

Petrolina 

UPE Campus Petrolina 19.641,00 217.290,75 

Subtotal 19.641,00 217.290,75 

Arcoverde 

UPE Campus Arcoverde** (3) 5.641,65 20.000,00 

Subtotal 5.641,65 20.000,00 

Caruaru 

UPE Campus Caruaru - 100.000,00 

Subtotal - 100.000,00 

Serra Talhada 

UPE Campus Serra Talhada (**) 3.324,23 100.000,00 

Subtotal 3.324,23 100.000,00 

Palmares 

UPE Campus Palmares - 3.665,00 

Subtotal - 3.665,00 

Total 174.193,91 999.756,75 

Fonte: PROADMI 
Obs.: 
- O Hospital da Restauração foi cedido em comodato à Secretaria de Saúde do Estado 
- No terreno da FENSG, estão edificadas, também, a ESEF e o ICB. 
- No terreno do HUOC, está edificada, também, a FCM 
* Estas áreas equivalem aos prédios Centro de Saúde, Maternidade e o Posto de Saúde Alto do Pascoal. 
(**) Obra iniciado-paralisada 
(1) UPE Campus Mata Norte: Bloco de 2 pavimentos 796 m² + instalações antigas 4.964 m² = 5.760 m² 
(1) UPE Campus Garanhuns: Auditório 500,25m² + Biblioteca 433m² + Apoio Psicológico 228,60m² + Bloco sala de aula 
''B'' 1.623,58m² + Bloco sala de aula B iniciada/paralisada 1.679,90m² + Espaço Professores 410,70m² + Instalações Antigas 
3.687m² = 8.563,03m² 
(2) UPE Campus Arcoverde: Bloco de 2 pavimentos (pilotis mais 2 pavimentos) 2.417,85 m² + bloco de 3 pavimentos 
(pilotis mais 3 pavimentos) 3.223,80m² = 5.641,65m² 

4. ANÁLISE DE DADOS DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL POR 

SEGMENTO AVALIADOR 
 

 

4.1  OS SOFTWARES DE PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DE DADOS  

 A operacionalização do processamento e geração de dados constou de um sistema 

desenvolvido em linguagem de programação PHP, utilizando-se o software "Limesurvey". O 

filtro para validação de respostas da comunidade universitária foi o CPF, utilizando-se o pacote 

Microsoft Office Excel e confrontando-o com os dados gerados pelos Recursos Humanos da 

Pró-Reitoria de Administração-PROADMI e da Pró-Reitoria de Graduação-PROGRAD. Os 



 

 

dados foram coletados durante o período de 29/08 a 06/10/2017, e processados por filtro do 

próprio software. O Limesurvey é um software livre, desenvolvido com o objetivo de preparar, 

publicar e coletar respostas de questionários. Uma vez criado o questionário, ele pode ser 

publicado online, em uma única página de questionários e, através dele, é possível definir as 

questões apresentadas e variar o formato dos questionários por meio de um sistema de padrões. 

Ele fornece também gráficos e tabelas estatísticos básicos sobre os resultados do processamento 

dos questionários de Autoavaliação, contribuindo para a melhoria da qualidade de ensino da 

UPE.  

Os questionários foram enviados a seis segmentos de avaliadores institucionais e 

devolvidos online ao Núcleo de Comunicação e Tecnologia de Informação-NCTI, que processou 

e gerou os dados estatísticos, a partir das respostas obtidas dos respondentes nos instrumentos 

utilizados para a coleta de dados online. Após isso, os dados gerados foram encaminhados à CPA 

e, por e-mail enviados aos componentes dessa Comissão e os respectivos Coordenadores de 

cursos de Graduação para estudo e subsídio ao planejamento dos cursos para 2018. 

Para os respondentes da Educação a Distância, foi utilizada a mesma metodologia, 

através da plataforma “Limesurvey”. Na estruturação do questionário, foram considerados 

aspectos sociais, de infraestrutura e didático-pedagógicos. Foram selecionados indicadores 

adequados às condições da Educação na modalidade presencial e à distância e adotados os 

critérios definidos pelo SINAES e, com base nos dados processados e enviados pelo NCTI, a 

Comissão Própria de Avaliação /CPA realizou a análise das respostas aos questionários. 

4.2 AVALIAÇÃO DOS DOCENTES  

FAIXA ETÁRIA DOS DOCENTES  

A UPE acresceu ao seu quadro docente do Magistério Superior um total de 172 vagas de 

professores no período de três anos, sendo 39 docentes em 2015, 69 docentes em 2016 e 64 

docentes em 2017, de acordo com o relatório de atividades da UPE em 2015, 2016 e 2017.  O 

ingresso de novos professores concursados atende à expressiva necessidade de docentes para a 

graduação, em particular para os cursos novos de graduação criados em Unidades de Educação 

da UPE em todo o Estado. A contratação de docentes se impõe como conquista e Avanço para a 

qualidade da educação, atendendo o desafio identificado em avaliações anteriores da falta de 

professores e que, com a medida de redimensionamento do quadro docente, corrobora com o 

avanço na superação dos desafios e com o fortalecimento da Política de Educação  da UPE no 

Estado. No entanto, vale salientar que esse quantitativo ainda representa apenas a reposição dos 

eventos de aposentadorias, falecimento, impondo ao planejamento da UPE, buscar novas vagas 

para contratações para contemplar o aumento do quadro do magistério de forma a não perder o 

investimento feito até agora em melhoria da qualidade de Educação.  



 

 

O atual quadro docente da UPE apresentou uma evolução positiva no último triênio.  No 

aspecto do quantitativo dos docentes por faixa etária, informados no levantamento, observa-se 

que (6,8%) está na faixa etária até 30 anos e 15,3% de 61 a 70 anos. Enquanto isso, o elevado 

percentual de docentes da UPE concentra-se nas faixas etárias entre 31 a 60 anos, alcançando o 

patamar de 77,6%. Esta constatação aponta para uma perspectiva de crescimento da qualidade da 

docência, por contar com profissionais com formação conceituada como de excelência, para 

contribuir na consolidação dos avanços da UPE no âmbito do Ensino, da pesquisa e da extensão.  

Gráfico 1: Demonstrativo de docentes segundo idade/2017. 

 

 

ADESÃO DE DOCENTES À AUTOAVALIAÇÃO  

Dentre os 55 cursos da UPE, os com maiores participações de docentes na Autoavaliação 

Institucional foram: 03 (três) Bacharelados de Medicina, 02 (dois) Bacharelados de Enfermagem e 

03 (três) Licenciaturas em Pedagogia com percentuais de participantes respondentes variando, 

respectivamente, de 18,8%, 13% e 6,81%, totalizando 38,2% de adesão dos professores desses 8 

cursos. É importante reiterar a necessidade de continuar investindo na sensibilização dos 

docentes e discentes para concorrem com maior adesão à Autoavaliação Institucional, enquanto 

instrumento de acompanhamento das políticas públicas adotadas, detecção dos desafios ainda 

não superados e de apoio ao planejamento/dimensionamento de metas a serem perseguidas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 2: Demonstrativo de adesão de docentes a Autoavaliação Ano 2017.  

 

GRAU DE DEFICIÊNCIA FÍSICA ENTRE DOCENTES  

Nos aspectos referentes à deficiência física informada na avaliação, observa-se que o 

percentual baixou em relação ao ano anterior, ou seja, em 2016 era de 1,4%, e em 2017 de 0,8%, 

daí aventarmos a possibilidade do informante desconhecer os conteúdos de abordagem e de 

enquadramento nas deficiências físicas, em relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 6,2% da população tem algum 

tipo de deficiência. Sendo que a visual atinge 3,6% dos brasileiros e acomete mais as pessoas 

acima de 60 anos, 1,3% tem deficiência física, 0,8% apresenta deficiência intelectual e as pessoas 

com deficiência auditiva representam 1,1%. O percentual de deficiência física apontado entre os 

docentes do quadro do magistério superior é relativamente baixo se comparado com os dados da 

sociedade em geral. Talvez esse reduzido percentual de deficientes físicos no âmbito da UPE, 

esteja relacionado também às exigências para o exercício da categoria do magistério superior e, 

em tese, as pessoas com deficiência enfrentem dificuldades em vencer os desafios dos requisitos 

exigidos em processos seletivos, bem como, os docentes não acatarem tipos de deficiência 

menos evidentes, a exemplo de limites visuais e auditivos contornados mais efetivamente pelo 

uso de assessórios de correção.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      Gráfico 3: Demonstrativo de docentes 
com algum tipo de deficiência física/2017.  
 

 

 

Gráfico 4: Demonstrativo de docentes com 

deficiência enquadrada no Estatuto da 

Pessoa com deficiência/2017. 

 

 

ADESÃO DE DOCENTES À AUTOAVALIAÇÃO.  

A UPE possui atualmente 11 Campi com 15 Unidades de Educação. Todas as Unidades 

participaram da Autoavaliação Institucional 2017, com 100% de representatividade, revelando a 

capilaridade e a abrangência da pesquisa. 

  A adesão de um maior número de respondentes ao questionário ocorreu no Campus 

Petrolina, com uma participação de 125 docentes, equivalendo a 16,41% do total. Em segundo, a 

POLI com 101 professores respondentes, totalizando 13,22%. As demais Unidades de Educação, 

em relação à participação na Autoavaliação, equivalem a 1,91% do total de respostas. 

Vale ressaltar que dois Campi foram criados a menos de dez anos e estão em processo de 

composição de seus quadros docente e discente, ambos com 2 cursos de graduação têm contado 

com a participação de professores de outros Cursos e necessita da contratação de professores 

para o atendimento do trabalho acadêmico. A UPE aguarda autorização do governo do estado de 

Pernambuco para expansão de 280 vagas de professor universitário, criadas através da Lei 

Complementar nº 262, de 25 de fevereiro de 2014, e dessa forma habilitar 

Unidades/Campi/Cursos de quadros de pessoal docente e técnico administrativo e, assim, 

conferir equilíbrio à gestão acadêmica no âmbito da Universidade.  

 

 

 

 



 

 

Gráfico 5: Demonstrativo de unidades/Campi com adesão de docentes a Autoavaliação 
Institucional/2017. 

 

 

ESTADO CIVIL DOS DOCENTES  

          Na distribuição dos professores segundo o estado civil, verifica-se um percentual de 67,9% 

na situação de casado/relação estável, seguido do percentual de solteiros 22,3% e de 

separados/divorciados e viúvos de 9,8%.  

Gráfico 6: Demonstrativo de docentes segundo estado civil/2017. 

 
 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

No contexto da Universidade, os dados levantados permitem observar que houve uma 

progressiva elevação no nível de formação docente com Stricto Sensu, alcançando atualmente um 

percentual residual de 91,41% entre os participantes da pesquisa, com a formação de pós-



 

 

doutorado, doutorado e mestrado. Constata-se, desse modo, em relatórios da UPE, uma 

importante redução no quadro do magistério superior de professores com formação em nível lato 

sensu, apresentando um percentual de 8,6%, do qual 6,0% são docentes especialistas e 2,6% são 

residentes segundo relatório de atividades da UPE, 2017. Fica demonstrado que a Universidade 

evoluiu muito bem com a qualificação dos professores para o exercício da Educação Superior 

apontando para futura repercussão na qualidade do exercício e na expansão da pesquisa.  

Gráfico 7: Demonstrativo de formação docente segundo categorias Lato e Stricto 
Sensu.

 
 
 

VÍNCULO FUNCIONAL E VAGAS DOCENTES 

           Atualmente na UPE mil e trinta e seis (1036) são docentes efetivos, totalizando 92,5%. 

Apenas 3,71% tem contrato CLT com a UPE, num total de 28 docentes e 2,9% são cedidos por 

outros órgãos à UPE. Os números analisados representam um percentual satisfatório no quadro 

de docentes, ou seja, o percentual de não efetivos encontra-se numa pequena margem razoável, 

indicando que os professores efetivos estão, majoritariamente, em número superior, mas ainda 

não suficientes às demandas dos cursos da UPE, principalmente aqueles cursos criados na última 

década e ainda não contemplados integralmente ao quadro de docentes. Ressalta-se que muitos 

cursos perderam professores por aposentadoria e para essas vagas, tem sido remanejadas horas 

de docentes de alguns cursos para outros cursos em situação mais grave de necessidade, e assim, 

suprindo precariamente as demandas de docente.  

A necessidade pontual de docentes, seja pela ampliação do número de cursos, pela perda 

“natural” de docentes, pelo afastamento para qualificação ou pela ampliação da pós-graduação 

Stricto Sensu na Universidade, tem dificultado a gestão acadêmica e a criação dos novos cursos. 

A sobrecarga de atividades técnicas ou de gestão às atividades de Ensino, pesquisa e 

extensão dos docentes, compromete de certa forma, o fortalecimento desta Instituição 

Universitária em Pernambuco na medida em que muitos cursos estão com a carga horária 



 

 

docente preenchida pelo Ensino e, cada vez menos, com ações de pesquisa, extensão e gestão 

universitária. Assim, vale ressaltar que, no contexto geral da UPE há necessidade de professores 

para atuar no Ensino de graduação e pós-graduação e desenvolver ações de pesquisa, extensão e 

de gestão administrativa e acadêmica. Necessidade que seria suprida caso a UPE pudesse contar 

com as 280 novas vagas criadas pela Lei Complementar nº 262/2014.  

Gráfico 8: Demonstrativo de vínculo funcional e vagas docentes. 

 

 

TEMPO DE SERVIÇO NA UPE 

Entre os professores com 3 a 15 anos de tempo de serviço observa-se um percentual de 

40,9%, de jovens dentre os quais estão em pleno exercício e de 20,4% de docentes com até 3 

anos de trabalho. O percentual de 61,41% com 15 anos ou menos de tempo de serviço deve-

se à mobilidade no quadro do Magistério Superior, que pode ser explicada pela criação de 

novos cursos e abertura de outros Campi, para os quais foram realizados processos seletivos 

específicos, mais recentes indutores da política de adensamento da interiorização da UPE. 

Ressalte-se um percentual de 34,3% de docentes na faixa etária de 16 a 35 anos de trabalho, 

configurando um potencial humano qualificado e experiente, com capacidade para dar 

contribuição aos avanços do Ensino, da pesquisa e da extensão.  

Gráfico 9: Demonstrativo segundo tempo de serviço docente na UPE - 2018. 
            

 



 

 

MOTIVO DA ESCOLHA DA UPE PARA TRABALHO  

Dentre as 69,5% respostas ao questionário observa-se que o motivo da escolha da UPE 

como lugar de trabalho foi pela oportunidade de realizar-se profissionalmente na carreira 

acadêmica, seguida da possibilidade de estabilidade no emprego, com 17,9% dos respondentes, e 

somente 8,9% respondem que o motivo foi à credibilidade da instituição UPE. As respostas 

permitem pensar que a UPE, embora consolidada no âmbito acadêmico nacional não é o motivo 

principal para a escolha, mas um dos espaços de realização profissional e segurança na atuação 

acadêmica. Essa análise pode nos levar a inferir que é necessário atrelar a opção de realização 

profissional na carreira acadêmica como um dos motivos importantes de escolha pela nossa 

instituição.    

Gráfico 10: Motivos mais importantes de sua escolha pela UPE como local de trabalho. 

 

 

ATUAÇÃO DOS COORDENADORES DE CURSO 

Na gestão pedagógica, a atuação do(a) Coordenador(a) de Curso foi avaliada a partir de 

uma gradação em 5 itens: excelente, bom, regular, ruim e péssimo. 

As respostas revelaram que, de 48,3%, representando 369 docentes, indicam que a 

atuação do Coordenador(a) do Curso é excelente, seguida de 232 respostas, num percentual de 

30,4% consideram boa a atuação do Coordenador/a.  Somados estes itens obtém-se um 

percentual de 78,7% de docentes que consideram importante o trabalho do Coordenador de 

Curso. 

O papel do Coordenador de Curso é de grande relevância para a qualidade do 

Ensino da graduação, na medida em que acompanha o trabalho dos docentes, a articulação 

com o suporte administrativo e à aprendizagem dos alunos. A gestão do Coordenador (a) 

 



 

 

de Curso contribui também com a gestão central e os vários órgãos estaduais e nacionais de 

avaliação e acompanhamento da qualidade de ensino no Ensino Superior. Um exemplo 

típico de sua ação é o acompanhamento da elaboração do PPC até aprovado pelo CEE, 

além de sua execução e do trabalho junto a alunos e professores no ENADE. 

Gráfico 11: Demonstrativo da atuação do seu coordenador(a) de curso. 

     

ATUAÇÃO DOS COORDENADORES DE GRADUAÇÃO  

Na avaliação da atuação dos Coordenadores de Graduação, verifica-se que 76,3% são 

classificados como excelentes e bons seguidos de 16,8% de regular e do total de 6,8% como 

ruim, péssimo. Esse resultado revela que existe uma aceitação importante à figura do 

Coordenador de Graduação, é reconhecida sua atuação e seu trabalho na melhoria da Educação 

Superior e convivência acadêmica da UPE.  

Gráfico 12: Demonstrativo de atuação do seu Coordenador(a) de Graduação. 
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ATUAÇÃO DA DIREÇÃO/COORDENAÇÃO ACADÊMICA EM RELAÇÃO À 

TRANSPARÊNCIA NOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO  

Analisando a atuação da Direção/Coordenação Acadêmica da Unidade de Educação 

quanto aos aspectos de transparência e dos canais de comunicação, as respostas revelam que 

43,2%, ou seja, 330 respondentes consideram excelente a comunicação, seguidas de 267 

respondentes num percentual de 34,9%, que apontam a transparência na comunicação da 

Direção/Coordenação como boa. Apenas 2,5% consideram péssima essa comunicação. Como o 

questionário não permite receber sugestões para melhorias, não é possível, neste momento 

compreender os motivos que levaram 15 docentes optarem por este item. 

Gráfico 13: Atuação da direção/coordenação da Unidade de Educação referente aos 

aspectos de transparência e canais de comunicação. 

        
 

  COMUNICAÇÃO ENTRE FUNCIONÁRIOS E ESTUDANTES DA UPE  

Os canais de comunicação utilizados entre funcionários e estudantes da UPE, tiveram seus 

resultados concentrados nos itens regular e bom. Dos 262 respondentes, 34,3% consideram que 

os canais de comunicação são bons, mas um percentual próximo de 32,9%, representando 252 

respostas, considera regulares os canais de comunicação. Essa pequena diferença entre os 

resultados das duas questões leva a refletir acerca da compreensão desses canais e do seu acesso 

pelos estudantes. Assim, algumas questões, podem ser postas: como tornar melhor a 

comunicação entre servidores e estudantes? Será que o número de servidores é insuficiente? O 

que dificulta a comunicação? Os espaços e os meios para o contato entre as pessoas, as 

informações que elas precisam, dependem de tecnologias? Essas reflexões podem nos ajudar a 

compreender que o conjunto de ações no âmbito tecnológico, estrutural e humano permite  

fortalecer a comunicação, evidenciando uma melhoria desses serviços prestados pelas 

Unidades/Campi. 



 

 

Gráfico 14: Demonstrativo dos canais de comunicação utilizados entre funcionários e 
estudantes da UPE. 

         

 

 GÊNERO NO MAGISTÉRIO SUPERIOR  

 Quanto à participação por gênero no quadro do Magistério Superior, observa-se uma 

discretíssima e histórica predominância do sexo feminino com percentual de 51,4%. O equilíbrio 

desse quadro está relacionado com uma preponderância dos docentes da feminilização nas 

licenciaturas e na área da saúde, no âmbito da UPE.    

 

Gráfico 15: Demonstrativo de gênero no Magistério Superior 

 

 



 

 

 ESCOLARIDADE E SECRETARIA  

A questão da atuação da escolaridade e da secretaria acadêmica da UPE obteve uma 

concentração de respostas nos conceitos: excelente e bom. Sendo o primeiro com 34,8% e, o 

segundo, com 40,2%. Esses percentuais indicam que 75,0% dos docentes consideram satisfatória 

a atuação da escolaridade/secretaria. Esse resultado é importante para a avaliação, o 

planejamento e a  interação entre o trabalho pedagógico e administrativo. Sabe-se que a qualidade 

da formação requer o bom gerenciamento da documentação da vida acadêmica dos alunos, bem 

como informações aos professores e ao público em geral.  

Gráfico 16: Demonstrativo de atuação da escolaridade/Secretaria acadêmica da UPE 

 

 

 

 APOIO TÉCNICO  

O apoio por parte dos servidores técnico-administrativos da UPE aos docentes e 

estudantes teve um percentual de 40,3% na categoria bom. Embora esse número seja um 

indicador relevante, os demais percentuais para cima ou para baixo ficaram com 23,2% como 

excelente e 25,3% como regular, ou seja, concentram os resultados aproximando-os de bom. 

Mas, embora as respostas pendam para um resultado positivo, ainda pode-se inferir que houve 

um número considerável de respostas acrescido de um pequeno contingente que chega a 50% 

apresentam como regular e péssimo o trabalho desenvolvido pelos servidores técnico-

administrativos. 

 

 



 

 

Gráfico 17: Demonstrativo de Apoio técnico por parte dos funcionários técnico-
administrativo da UPE aos docentes e estudantes 

           
  

OPÇÃO DA UPE PARA TRABALHO 

Os respondentes indicam que o motivo de sua escolha pela UPE deve-se ao fato da 

opção pela carreira acadêmica e da estabilidade no emprego, com percentual, respectivamente, de 

69,5% e 17,9%. 

Houve uma quase unanimidade entre a escolha da carreira acadêmica e a opção pela 

estabilidade no emprego para as pesquisas realizadas em 2016 e 2017, que apresentaram 

percentuais de 85,9% e 87,1%, respectivamente, o que pode ser explicado pela instabilidade pela 

crise econômica e de emprego que se abate no país, nesse período. 

Observou-se também uma redução nos percentuais relativos à credibilidade da Instituição 

e ao salário atrativo que, em 2016, foi de 12,8% e de 9,5% respectivamente, na atual pesquisa. 

Com referência ao item localização, houve aumento na escolha entre os respondentes da pesquisa 

de 2017 de 3% e em 2016, de 1,2%. 

Pode-se afirmar, nesta análise, que a opção consciente de bons profissionais pela carreira 

acadêmica traz ganhos à Universidade de Pernambuco que se fortalece e firma sua credibilidade 

social.     

 

 

 

 



 

 

Gráfico 18: Demonstrativo do motivo mais importante da escolha da UPE como local de trabalho 

         

 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA 

          A atuação da Coordenação de Pesquisa nos cursos de graduação revela que 63,4% 

consideram-na excelente e bom. Contudo, 25% informam ser regular, enquanto 11,65% afirmam 

ser péssima e ruim. Esses dados nos oferecem dois caminhos de análise. O primeiro demonstra 

uma avaliação positiva da Coordenação e o segundo causam relativa preocupação. A pesquisa é 

um dos três pilares da Educação Superior por ser um ponto importante para o desenvolvimento 

dos graduados e para os programas de pós-graduação. 

Gráfico 19: Demonstrativo da atuação da coordenação de pesquisa da unidade nos cursos 
de graduação. 

      

 

 COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO  

         A atuação da coordenação de extensão nos cursos de graduação obteve resultado maior no 

conceito bom, com 33,90%, 259 respondentes e o conceito excelente recebeu 31,41%, valor 

próximo ao bom. Embora esses percentuais sejam considerados importantes, tivemos apenas 

11,78% que considerou péssimo e ruim a atuação da extensão. Essa informação nos mobiliza a 

buscar novas ações para qualificar e valorizar o trabalho da extensão nos cursos de graduação.  



 

 

Gráfico 20: Demonstrativo da atuação da coordenação de extensão da unidade nos cursos 
de graduação 

 
 
 
 

  COMUNICAÇÃO DAS AVALIAÇÕES AOS ALUNOS 

        O processo de avaliação é um dos momentos de grande importância no processo de Ensino 

Aprendizagem. Comunicar os resultados aos alunos deve ser um momento para que professor e 

aluno possam dialogar acerca dos conteúdos estudados. Dos resultados vinte e um docentes 

posicionam-se que nunca informam os resultados aos alunos enquanto 50 quase sempre 

informam; 198 muitas vezes; 302 quase sempre e 193 sempre. Podemos concluir com os dados 

apresentados que o item quase sempre e sempre representam um percentual de 64,79% levando a 

conclusão de que um número considerável de professores comunica aos seus alunos os 

resultados de suas avaliações.  

Gráfico 21: Demonstrativo da comunicação dos resultados das avaliações aos alunos 
 

   

 

 

 

 

           

       

                

 

 

 

 



 

 

ANÁLISE DOS ERROS E ACERTOS DOS ALUNOS E ADOÇÃO DE 
ESTRATÉGIAS PARA SUPERAÇÃO DE SUAS DIFICULDADES DE 
APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

Na mesma direção da comunicação dos resultados das avaliações dos docentes aos 

discentes, a adoção de estratégias a partir da análise dos erros e acertos dos alunos é uma 

dimensão importante para a melhoria da qualidade da aprendizagem, e Ensino na instituição. 

Gráfico 22: Demonstrativo da adoção de estratégias para superação de suas 
dificuldades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ACADÊMICOS, COMO SEMINÁRIOS, 

CONGRESSOS, FEIRAS 

          Os anos de 2015, 2016 e 2017, caracterizaram-se como períodos de muitos cortes 

orçamentários. Esse fato interferiu diretamente na participação dos docentes em eventos 

científicos e acadêmicos, visto que eles requerem recursos para pagamento de inscrição, diárias e 

outros custos. Devido à redução de recursos para estes fins, essa participação foi muito 

prejudicada. Ainda assim, 66,59% dos docentes informam que sua participação entre muito bom 

e excelente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 23: Demonstrativo da participação em eventos acadêmicos como: seminários, 
congressos e feiras na UPE. 

 

 

PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO DA 

INSTITUIÇÃO 

 A participação de docentes em projetos de pesquisa e extensão da instituição representa 

um percentual de 63,87% das respostas, quanto ao intervalo entre excelente e bom. Pode-se 

considerar um percentual importante, mas ainda abaixo do desejável na medida em que a 

pesquisa e a extensão são componentes integrantes para a qualidade docente. Pois, 14,66% 

responderam que sua participação nestas áreas são péssima e ruim. 

Gráfico 24: Demonstrativo da participação em eventos acadêmicos como: seminários, 
congressos e feiras na UPE. 

 

 

 

 



 

 

 

4.2 AVALIAÇÃO DOS DISCENTES PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA  

 

          No presente relatório, avaliou-se o período correspondente a três anos do ciclo completo 

do ENADE, de abrangência de cursos diferentes, a cada ano, em nível nacional, perfazendo o 

total de todos os cursos no triênio. Os cursos avaliados pela Universidade de Pernambuco 

incluem-se no ciclo evolutivo do ENADE de 2013, 2014 e 2015, com opção pela análise de 

dados extraídos do questionário do estudante, no período 2013-15, divididos em duas grandes 

seções: “O Perfil do Aluno Concluinte” participante do ENADE e à análise da “ percepção 

de seu processo formativo”  em que se avalia o grau de concordância do concluinte com as 

afirmações apresentadas no Questionário do Estudante, considerando os aspectos: Organização 

Didático-Pedagógica, Infraestrutura e Amplitude da Formação Acadêmica e Profissional. Este 

relatório, tem um caráter comparativo, realizando uma retrospectiva dos resultados apresentados 

em dois relatórios anteriores, acrescidos dos novos dados de 2017 e, no final, é produzida uma 

síntese de todo o ciclo trienal. 

Os resultados do questionário do estudante, acerca dos aspectos ligados à Organização 

Didático-Pedagógica e à Infraestrutura suscitam uma série de questões que permitem traçar um 

perfil sociodemográfico dos alunos, apresentado a seguir.  

Neste ponto vale destacar que, em cada ano, foi avaliado um grupo de cursos da 

universidade, sendo que, em 2013, participaram do ENADE os cursos da área de saúde, em 2014 

as licenciaturas e os cursos de engenharia e em 2015 os cursos de ciências humanas e sociais 

aplicadas. 

Análises do Perfil do Aluno Concluinte de Cursos de Graduação Avaliados pelo ENADE:  

Questão 1/2013 – Tabela, Gráfico e Análise do Estado Civil dos Alunos. 
Cursos de Graduação Avaliados da área de Saúde, Serviço Social e Educação Física. 
  Tabela 1 – Estado Civil – UPE – ENADE 2013.  

Estado Civil   Abs. % 

Solteiro(a).   524 92,4 

Casado(a).   30 5,3 

Separado(a) judicialmente/divorciado(a).   5 0,9 

Viúvo(a).   1 0,2 

Outro.   7 1,2 

Total   567 100,0 
  FONTE: INEP 
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Gráfico 1 - Estado Civil - UPE - ENADE 2013

 

 

 Análise 1 – 2013 

A maior parte dos alunos concluintes da UPE, de cursos das áreas de Saúde, Serviço 

Social, participantes do ENADE 2013, estava solteiro (92,4%).  

Questão 1/2014  – Tabela, Gráfico e Análise do Estado Civil dos Alunos 
Cursos de Graduação Avaliados das áreas de Licenciaturas, Engenharias e Informática. 

 Tabela 1 – Estado Civil – UPE – ENADE 2014. 

Estado Civil Abs. % 

Solteiro(a). 1778 69,8 

Casado(a). 630 24,7 

Separado(a) judicialmente/divorciado(a). 61 2,4 

Viúvo(a). 11 0,4 

Outro. 69 2,7 

Total 2549 100,0 
  FONTE: INEP 
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Gráfico 1 - Estado Civil - UPE - ENADE 2014. 

 

 



 

 

Análise 1 – 2014 

A grande maioria dos concluintes participantes das áreas de Licenciatura, Engenharia e 

Informática do ENADE 2014 era de alunos solteiros (69,8%), mas observa-se que nesses cursos 

há um significativo percentual de alunos casados (24,7%).  

Questão 1/2015 – Tabela, Gráfico e Análise do Estado Civil dos Alunos 
Cursos de Graduação Avaliados da Área de Administração, Direito e Psicologia. 
  Tabela 1 – Estado Civil – UPE – ENADE 2015. 

Estado Civil Abs. % 

Solteiro(a). 289 86,5 

Casado(a). 33 9,9 

Separado(a) judicialmente/divorciado(a). 4 1,2 

Outro. 8 2,4 

Total 334 100,0 
  FONTE: INEP 
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Gráfico 1 - Estado Civil - UPE - ENADE 2015. 

 

 

Análise 1 – 2015 

A grande maioria dos concluintes participantes do ENADE 2015 era de alunos solteiros 

(86,5%).  

Questão 2/2013 – Tabela, Gráfico e Análise da Cor da Pele Declarada. 
Cursos de Graduação Avaliados da Área de Saúde, Serviço Social e Educação Física. 
  Tabela 2 – Cor da Pele Declarada – UPE – ENADE 2013.  

Cor Declarada Abs. % 

Branco(a). 275 48,4 

Negro(a). 45 7,9 

Pardo(a)/mulato(a). 234 41,2 

Amarelo(a) (de origem oriental). 6 1,1 

Indígena ou de origem indígena. 8 1,4 

Total 568 100,0 
  FONTE: INEP 



 

 

 

 

Análise 2 – 2013 

Quanto ao quesito a seguir referente à cor da pela declarada, a maior parte dos alunos 

declarou-se de cor branca 48,4% seguidos dos que se declararam pardos/mulatos 41,2%. O 

percentual dos que se declararam negros foi da ordem de 8%, enquanto os estudantes de origem 

oriental 1,1% e indígena 1,4%. Mesmo sendo insignificantes o resultado dos quase estudantes de 

origem oriental e indígena, a UPE não se propõe a considerar este dado nas políticas de 

atendimento à diversidade.  

Questão 2/2014 – Tabela, Gráfico e Análise da Cor de Pele Declarada 
Cursos de Graduação Avaliados da área de Licenciatura, Engenharia e Informática. 

  Tabela 2 – Cor da Pele Declarada – UPE – ENADE 2014. 

Cor da Pele Declarada Abs. % 

Branco(a). 1008 39,5 

Negro(a). 309 12,1 

Pardo(a)/mulato(a). 1191 46,7 

Amarelo(a) (de origem oriental). 21 0,8 

Indígena ou de origem indígena. 20 0,8 

Total 2549 100,0 
  FONTE: INEP 
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Análise 2 – 2014 

No quesito referente à cor declarada, a maior parte dos alunos declarou-se de cor parda 

46,7% vindo, em seguida, os que se declararam brancos 39,5%. O percentual dos que se 

declararam negros foi de 12,1%. Houve uma pequena variação nesse quadro em relação aos anos 

anteriores. 

Questão 2/2015 –Tabela, Gráfico e Análise da Cor da Pele Declarada. 
Cursos de Graduação Avaliados da área de Administração, Direito, Psicologia. 
  Tabela 2 – Cor da Pele Declarada – UPE – ENADE 2015.  

Cor Declarada Abs. % 

Branco(a). 185 55,4 

Negro(a). 13 3,9 

Pardo(a)/mulato(a). 133 39,8 

Amarelo(a) (de origem oriental). 2 0,6 

Indígena ou de origem indígena. 1 0,3 

Total 334 100,0 
  FONTE: INEP 
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  Análise 2 – 2015 

     De modo geral, os dados relativos ao ENADE 2015 revelam maior participação dos solteiros 

(86,5%), com cor da pele declaradamente branca 55,4% ou parda ou mulatos 39,8%. 

Conclusão 2 – 2015 

     Observando-se tais dados, nota-se que a larga maioria dos alunos da UPE é composta de 

pessoas solteiras, uma maior quantidade autodeclaram-se brancos, mas valendo destacar o 

número expressivo de pessoas que se declaram pardas/mulatas. 

 Adicionalmente, vale destacar o maior percentual de alunos casados nos cursos de 

licenciaturas e engenharias. 

Questão 3/2013 – Tabela, Gráfico e Análise da Escolaridade do País. 
Cursos de Graduação Avaliados da área de Saúde, Serviço Social e Educação Física. 

Tabela 3 – Escolaridade dos Pais – UPE – ENADE 2013.  

Abs. % Abs. %

 Nenhuma. 14 2,5 6 1,1

Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série). 60 10,6 41 7,2

Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série). 54 9,5 28 4,9

Ensino Médio. 207 36,5 207 36,5

Ensino Superior - Graduação. 174 30,7 161 28,4

Pós-graduação 58 10,2 124 21,9

Total 567 100,0 567 100,0

Pai Mãe
Escolaridade dos Pais

 

 FONTE: INEP 

 

 

 



 

 

Gráfico 3 – Escolaridade dos Pais – ENADE 2013 
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      Análise 3 – 2013 

No quesito referente à escolaridade dos pais, observou-se, em 2013, uma igualdade de 

36,5 % de serem portadores de nível médio. Tanto o caso do Pai (41%) como o da Mãe (50,3%) 

demonstra alta escolaridade em Graduação e Pós-Graduação, em seguida, tem Ensino  

Fundamental que, tanto no caso do Pai como no caso da Mãe foram na ordem de 12%. 

Questão 3/2014 – Tabela, Gráfico e Análise da Escolaridade dos País. 
Cursos de Graduação Avaliados: Licenciatura, Engenharia, Informática. 

  Tabela 3 – Escolaridade dos Pais – UPE – ENADE 2014.  

Escolaridade dos Pais 
Pai Mãe 

Abs. % Abs. % 

 Nenhuma. 275 10,8 182 7,1 

Educação  Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série). 804 31,5 651 25,5 

Educação  Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série). 329 12,9 348 13,7 

Educação  Médio. 721 28,3 781 30,6 

Educação  Superior - Graduação. 324 12,7 356 14,0 

Pós-graduação 96 3,8 231 9,1 

Total 2549 100,0 2549 100,0 

  FONTE: INEP 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 3 – Escolaridade dos Pais – ENADE 2014 

 

 

Análise 3 – 2014 

No que diz respeito à Escolaridade dos Pais, vamos encontrar parte concentrada no 

Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série em 31,5%, do Pai e em 25,5% da Mãe. Ensino Médio tem-se 

28,3% Pais e 30,6% das Mães. O percentual de Mães com Nível Superior de Graduação e Pós-

Graduação foi da ordem de 23% e dos Pais em 16,5%. 

Questão 3/2015 – Tabela, Gráfico e Análise da Escolaridade dos Pais 
Cursos de Graduação Avaliados da área de Administração, Direito, Psicologia. 
Tabela 3 – Escolaridade dos Pais – UPE – ENADE 2015.  

Abs % Abs %
 Nenhuma. 13 3,9 9 2,7

Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série). 55 16,5 37 11,1

Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série). 38 11,4 39 11,7

Ensino Médio. 109 32,6 125 37,4

Ensino Superior - Graduação. 85 25,4 78 23,4

Pós-graduação 34 10,2 46 13,8

Total 334 100,0 334 100,0

Mãe
Escolaridade

Pai

 

FONTE: INEP 

 

Análise 3 – 2015 

Os resultados no quesito referente à Escolaridade dos Pais indicam, em 2015, um discreto 

equilíbrio entre pais com Ensino Médio e Superior (Graduação e Pós-Graduação). No caso do 

Pai, os percentuais foram, de 35,6% com Ensino Superior de graduação e Pós-Graduação e 

32,6% com Ensino Médio; já no caso da Mãe, os percentuais foram de 37,2% Graduação e Pós-

Graduação e 37,4, respectivamente com Educação  Médio. 



 

 

Questão 4/2013 – Tabela, Gráfico, Análise da Renda Familiar 
Cursos de Graduação Avaliados da área de: Saúde, Serviço Social e Educação Física. 

  Tabela 4 – Renda Familiar – UPE – ENADE 2013.  

Renda Familiar Abs. % 

Até 1,5 salário mínimo (até R$ 1.017,00). 53 9,4 

De 1,5 a 3 salários mínimos (R$ 1.017,01 a R$ 2.034,00). 127 22,4 

De 3 a 4,5 salários mínimos (R$ 2.034,01 a R$ 3.051,00). 98 17,3 

De 4,5 a 6 salários mínimos (R$ 3.051,01 a R$ 4.068,00). 64 11,3 

De 6 a 10 salários mínimos (R$ 4.068,01 a R$ 6.780,00). 101 17,8 

De 10 a 30 salários mínimos (R$ 6.780,01 a R$ 20.340,00). 109 19,3 

Acima de 30 salários mínimos (mais de R$ 20.340,01). 14 2,5 

Total 566 100,0 

  FONTE: INEP 
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Análise 4 – 2013 

A distribuição dos estudantes, segundo a renda familiar, mostra discreto equilíbrio nas 

faixas de renda mais baixas, ou seja, abaixo de 3 salários mínimos, que concentrou cerca de 32% 

dos alunos e, na faixa intermediária, de 3 a 6 salários mínimos, a participação foi de 29%. No 

entanto, há uma tendência maior de concentração nas faixas de renda mais elevadas, com uma 

participação de, aproximadamente, 40% dos alunos na faixa acima de 6 salários mínimos. Ou 

seja, quase metade dos alunos estão na renda familiar acima de seis salários mínimos. 

Questão 4/2014 – Tabela, Gráfico e Análise da Renda Familiar  
Cursos de Graduação Avaliados da área de Licenciatura, Engenharia, Informática. 
  Tabela 4 – Renda Familiar – UPE – ENADE 2014.  

Renda Familiar Abs. % 



 

 

Até 1,5 salário mínimo (até R$ 1.086,00). 686 26,9 

De 1,5 a 3 salários mínimos (R$ 1.086,01 a R$ 2.172,00). 723 28,4 

De 3 a 4,5 salários mínimos (R$ 2.172,01 a R$ 3.258,00). 364 14,3 

De 4,5 a 6 salários mínimos (R$ 3.258,01 a R$ 4.344,00). 248 9,7 

De 6 a 10 salários mínimos (R$ 4.344,01 a R$ 7.240,00). 314 12,3 

De 10 a 30 salários mínimos (R$ 7.240,01 a R$ 21.720,00). 194 7,6 

Acima de 30 salários mínimos (mais de R$ 21.720,01). 20 0,8 

Total 2549 100,0 

  FONTE: INEP 

 

 

 

Análise 4 – 2014 

No tocante à renda familiar, vamos encontrar mais da metade dos alunos (55,3%) 

participando com a renda familiar menor que três salários mínimos. Adicionalmente, o relatório 

aponta que aproximadamente, metade dos alunos não tem renda ou tem renda, mas recebem 

ajuda da família, por outro lado cerca de 46,1% declaram ter renda e não depender de sustento da 

família. 

Questão 4- 2015 Tabela, Gráfico e Análise da Renda Familiar 
Cursos de Graduação Avaliados da área de: Administração, Direito, Psicologia. 

  Tabela 4 – Renda Familiar – UPE – ENADE 2015  

Renda Familiar Abs. % 

Até 1,5 salário mínimo (até R$ 1.017,00). 43 12,9 

De 1,5 a 3 salários mínimos (R$ 1.017,01 a R$ 2.034,00). 67 20,1 

De 3 a 4,5 salários mínimos (R$ 2.034,01 a R$ 3.051,00). 52 15,6 



 

 

De 4,5 a 6 salários mínimos (R$ 3.051,01 a R$ 4.068,00). 45 13,5 

De 6 a 10 salários mínimos (R$ 4.068,01 a R$ 6.780,00). 52 15,6 

De 10 a 30 salários mínimos (R$ 6.780,01 a R$ 20.340,00). 61 18,3 

Acima de 30 salários mínimos (mais de R$ 20.340,01). 14 4,2 

Total 334 100,0 

  FONTE: INEP 

 

 

 

Análise 4 – 2015 

A distribuição dos estudantes, segundo a renda familiar, mostra ligeiro equilíbrio nas 

faixas de renda mais baixas, ou seja, abaixo de 3 salários mínimos concentrou cerca de 33% dos 

alunos, a faixa de 3 a 6 salários mínimos, com uma participação de 29,1% e a faixa de renda mais 

elevada (de 6 a 30 salários mínimos) com percentual da ordem de 33,9%.  

Questão 5/2013 – Tabela, Gráfico e Análise da Situação Financeira dos Alunos. 
Cursos de Graduação Avaliados da área de Saúde, Serviço Social, Educação Física. 
Tabela 5 – Situação Financeira – UPE – ENADE 2013. 

Situação Financeira Abs. % 

Não tenho renda e meus gastos são financiados por programas 
governamentais. 

8 1,4 

Não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha família 
ou por outras pessoas. 

388 68,4 

Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas 
para financiar meus gastos. 

126 22,2 

Tenho renda e não preciso de ajuda para financiar meus gastos. 20 3,5 

Tenho renda e contribuo com o sustento da família. 18 3,2 



 

 

Sou o principal responsável pelo sustento da família. 7 1,2 

Total 567 100,0 

      FONTE: INEP 

 

 

 

 

Análise 5 – 2015 

A maioria dos respondentes declarou não ter renda e ter os gastos financiados pela família 

ou outras pessoas, é o caso de aproximadamente 68% dos alunos, fato que se complementa com 

a informação de que cerca de 80% dos alunos declararam ainda não estar trabalhando. Este dado 

demonstra que a situação financeira dos alunos não é confortável. O que se completa com a 

tabela 6, que demonstra 80% dos alunos não trabalham. 

 Questão 5/2014 – Tabela, Gráfico e Análises da Situação Financeira dos Alunos. 
  Cursos de Graduação Avaliados da área de: Licenciaturas, Engenharias e Informática. 
  Tabela 5 – Situação Financeira – UPE – ENADE 2014.  

Situação Financeira Abs. % 

Não tenho renda e meus gastos são financiados por programas 
governamentais. 

75 2,9 

Não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha família 
ou por outras pessoas. 

654 25,7 

Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas para 
financiar meus gastos. 

645 25,3 

Tenho renda e não preciso de ajuda para financiar meus gastos. 345 13,5 

Tenho renda e contribuo com o sustento da família. 581 22,8 



 

 

Sou o principal responsável pelo sustento da família. 249 9,8 

Total 2549 100,0 

     FONTE: INEP 

 

 

 

Análise 5/2014 

No tocante à renda familiar, vamos encontrar mais da metade dos alunos (55,3%) com 

renda. Aproximadamente metade dos alunos não tem renda ou tem renda, mas recebem ajuda da 

família. Por outro lado, cerca de 46,1% declaram ter renda e não depender de sustento da família. 

Aproximadamente 34% dos alunos declararam não estar trabalhando na ocasião do exame do 

ENADE. Dentre os que trabalhavam, cerca de 35% afirmaram trabalhar 40 horas ou mais 

semanalmente. 

Questão 5- Tabela, Gráfico e Análises da Situação Financeira. 
Cursos de Graduação Avaliados da área de Administração, Direito e Psicologia. 

      Tabela 5 – Situação Financeira – UPE – ENADE 2015. 

Situação Financeira Abs. % 

Não tenho renda e meus gastos são financiados por programas 
governamentais. 

4 1,2 

Não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha família 
ou por outras pessoas. 

81 24,3 

Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas 
para financiar meus gastos. 

134 40,1 

Tenho renda e não preciso de ajuda para financiar meus gastos. 47 14,1 

Tenho renda e contribuo com o sustento da família. 55 16,5 

Sou o principal responsável pelo sustento da família. 13 3,9 



 

 

Total 334 100,0 

       FONTE: INEP 

 

 

 

Análise 5 – 2015 

A maior parte dos alunos declarou ter renda, mas recebe ajuda da família ou outras 

pessoas para financiar seus gastos, cujo percentual ficou na ordem de 40% que, somados aos que 

declararam não ter renda (25,5%), chegamos a um percentual da ordem de 65% de alunos que 

declararam receber ajuda da família ou outras pessoas para financiar seus gastos. No tocante à 

situação de trabalho, em geral, de acordo com a Tabela 7, os alunos não trabalham (40,4%) ou 

trabalham 40 horas semanais ou mais (35,6%). 

Questão 6/2013 – Tabela, Gráfico e Análise da Situação de Trabalho 
Cursos de Graduação Avaliados da área de Saúde, Serviço Social e Educação Física. 

  Tabela 6 – Situação de Trabalho – UPE – ENADE 2013. Cursos de saúde 

Situação de Trabalho Abs. % 

Não estou trabalhando. 452 79,9 

Trabalho eventualmente. 35 6,2 

Trabalho até 20 horas semanais. 33 5,8 

Trabalho de 21 a 39 horas semanais. 29 5,1 

Trabalho 40 horas semanais ou mais 17 3,0 

Total 566 100,0 

  FONTE: INEP 

 

 



 

 

 

 

 

Análise 6/2013 

 Os dados dos alunos dos cursos de saúde mostra que a larga maioria não trabalha, 

dedicando-se integralmente aos estudos, o que condiz com a natureza de boa parte dos cursos da 

área que tem componentes curriculares em tempo integral. 

Questão 6/2014 – Tabela, Gráfico e Análise. 
Cursos de Graduação Avaliados da área de Licenciaturas, Engenharias e Informática. 

     Tabela 6 – Situação de Trabalho – UPE – ENADE 2014.  

Situação de Trabalho Abs. % 

Não estou trabalhando. 857 33,6 

Trabalho eventualmente. 183 7,2 

Trabalho até 20 horas semanais. 281 11,0 

Trabalho de 21 a 39 horas semanais. 325 12,8 

Trabalho 40 horas semanais ou mais 903 35,4 

Total 2549 100,0 

      FONTE: INEP 
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Análise 6/2014 

 Neste grupo observa-se ainda um grande percentual de 33,6% de pessoas que não 

trabalham, e um percentual ainda maior de pessoas trabalhando em tempo integral 35,4%. 

Questão 6/2015 
Cursos de Graduação Avaliados da área de Administração, Direito, Psicologia. 
  Tabela 6 – Situação de Trabalho – UPE – ENADE 2015.  

Situação de Trabalho Abs. % 

Não estou trabalhando. 135 40,4 

Trabalho eventualmente. 15 4,5 

Trabalho até 20 horas semanais. 14 4,2 

Trabalho de 21 a 39 horas semanais. 51 15,3 

Trabalho 40 horas semanais ou mais 119 35,6 

Total 334 100,0 

  FONTE: INEP 
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Análise 6/2015 

 Por fim, nesse último agrupamento dos alunos de Administração, Direito e Psicologia 

nota-se um comportamento similar à área de Licenciatura, Engenharia e Informática, tendo 40% 

dos alunos dedicando-se integralmente aos estudos e 1/3 trabalhando em tempo integral. 

  Desempenho da UPE e os Indicadores de Qualidade do INEP 

O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é um indicador de qualidade que avalia os 

cursos superiores (bacharelados, tecnológicos e licenciaturas), calculado no ano seguinte ao da 

realização do ENADE, por área de cursos, com base na avaliação de desempenho dos 

estudantes, do corpo docente, da infraestrutura, dos recursos didático-pedagógicos e demais 

insumos, conforme orientação técnica da CONAES. 

O CPC, assim como o Conceito ENADE, é calculado por Unidade de Observação e 

divulgado anualmente, referente aos cursos que tiveram, pelo menos dois estudantes concluintes 

e participantes registrados no Sistema ENADE. 

O CPC é constituído de oito componentes agrupados nas três dimensões a seguir, 

destinadas a avaliar a qualidade dos cursos de graduação: 

A. Desempenho dos Estudantes: avaliado a partir das notas dos estudantes concluintes 

no ENADE e dos valores do Indicador da Diferença entre os Desempenhos Observado 

e Esperado (IDD). 



 

 

B. Corpo Docente: baseado em informações obtidas a partir do Censo da Educação 

Superior, no que se refere à titulação e ao regime de trabalho dos docentes vinculados aos cursos 

avaliados. 

C. Percepção Discente sobre as Condições do Processo Formativo: obtida por meio 

do levantamento de informações relativas à organização didática e pedagógica, à infraestrutura e 

instalações físicas e à ampliação das oportunidades de ampliação da formação acadêmica e 

profissional, entendendo-se como oportunidades a participação em eventos, estágios, bolsas de 

pesquisa e extensão, a partir das respostas coletadas pelo Questionário Socioeconômico do 

ENADE.  

Para efeito de análise do grupo dos discentes pela Comissão Própria de Avaliação-CPA 

serão observados os dados do último triênio relativos à dimensão I.  

Destaca-se que, no triênio 2013-2015, foram inscritos 4.034 alunos na condição de 

concluintes, sendo que somente 3.334 efetivamente realizaram a prova do ENADE, tornando 

possível observar a participação por curso na Tabela 1. 

O quesito de Índice de Diferença de Desempenho-IDD visa avaliar o impacto que a 

UPE teve no desenvolvimento dos conhecimentos básicos dos estudantes.  

Neste ponto, pode-se destacar que 37 dos 46 cursos avaliados tiveram um desempenho 

satisfatório, destacando-se o curso de Administração Pública EAD e Licenciatura em 

Computação de Garanhuns que conseguiram atingir a faixa 5 neste indicador. Isso demonstra 

que, embora a Universidade de Pernambuco tenha um processo ingresso bastante rigoroso, os 

cursos de graduação desta Universidade conseguiram agregar, significativamente, no processo de 

ensino aprendizagem. 

Por outro lado, 9 cursos tiveram desempenho insatisfatório (Faixa 2 ou 1), a saber: 

Licenciatura em Educação Física (ESEF), Licenciatura em Matemática (Petrolina) e Letras 

Português-Inglês (Petrolina), Medicina (Garanhuns), Letras Português-Inglês (EAD), Pedagogia 

(Mata Norte), Engenharia Elétrica (POLI), Direito (Arcoverde) e Logística (Mata Sul). Nestes 

cursos, nota-se que o valor esperado na avaliação do ENADE não acompanha as notas obtidas 

por esses alunos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Isto pode indicar que a Matriz 

Curricular dos cursos acima citados precisa ser adaptada para desenvolver as habilidades das 

diretrizes curriculares nacionais. 

Já com relação ao ENADE em si, destaca-se que 33 dos 46 cursos analisados atingiram 

nota satisfatória, destacando-se, os cursos de Administração (FCAP), Direito (Arcoverde) e 

Enfermagem (FENSG e Petrolina), que obtiveram faixa 5. 



 

 

No outro lado, nota-se que o curso de Engenharia Elétrica (POLI) e 12 cursos de 

licenciatura (EAD, Petrolina, Mata Norte e Garanhuns) não tiveram o desempenho satisfatório 

no ENADE (ver tabela 1). Esses indicadores denotam que são necessárias ações para a uma 

melhor preparação dos alunos para as avaliações do INEP ou uma reforma no Plano Pedagógico 

do Curso para um melhor atendimento aos itens postos pelo Ministério da Educação nestas áreas 

de avaliação. 

ENADE – Percepção dos concluintes sobre sua formação acadêmica profissional  

As respostas ao questionário pelo estudante trouxeram elementos que permitiram traçar 

um perfil dos alunos e sua percepção sobre importantes aspectos do processo formativo, 

avaliando temas referentes à organização didático-pedagógica, à infraestrutura oferecida pela IES 

e às oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional.  

A partir do ano de 2013, o questionário do estudante passou por importantes 

modificações quanto à percepção sobre o seu processo de formação acadêmica e profissional, 

passando a contar com um leque de 42 questões apresentadas na forma de afirmações 

relacionadas aos aspectos mencionados de organização didático-pedagógica, infraestrutura 

oferecida pela IES e oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional. Os 

respondentes manifestaram o seu grau de concordância com tais afirmações, em uma escala que 

variava de 1 (discordo totalmente) a 6 (concordo totalmente), sendo, posteriormente, extraídos os 

escores médios de cada questão. 

ENADE 2013 – Cursos 

Os resultados mais detalhados de cada uma das questões formuladas no questionário do 

estudante, relativas à sua percepção sobre o seu processo formativo, utilizando critério baseado 

nos quartis, permitiu uma classificação de escores considerados mais elevados, assinalados em 

verde, questões com escores intermediários assinalados em amarelo, e as questões com menores 

escores de avaliação e que requereram maior atenção estão assinaladas, por sua vez, em vermelho. 

Importante destacar os pontos positivos, as potencialidades da UPE e os aspectos que 

foram melhor avaliados pelos concluintes, em 2013. Nessa perspectiva, muitos aspectos foram 

ressaltados como positivos, com escores situados no quarto superior da distribuição. Um fato 

inicial a ser observado entre esses aspectos muito bem avaliados e que quase todos pertencem ao 

grupo da Organização Didático-Pedagógica, sendo apenas um deles do grupo das oportunidades 

de ampliação da formação acadêmica. Os três pontos mais fortes, desse grupo, indicam que a 

UPE tem reforçado o aprendizado do trabalho em equipe, além de contribuir para o 



 

 

desenvolvimento de uma consciência ética e profissional entre os alunos. O estágio 

supervisionado, que proporciona experiências diversificadas para a formação dos concluintes, 

apresentou-se com grande destaque na avaliação feita pelos alunos, em 2013. Outro fato a ser 

destacado é a ausência de itens ligados à infraestrutura entre os aspectos melhor avaliados, o que 

só reforça as afirmações feitas no início desta seção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 1 ENADE 2013 – Classificação das questões por grupos de escores 
Questão Média Tipo

No curso você teve oportunidade de aprender a trabalhar em equipe 5,37 Organiz Didático-Pedagógica

O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua consciencia ética e profissional 5,35 Organiz Didático-Pedagógica

O estágio supervisionado proporcionou experiências diversificadas para a sua formação. 5,34 Organiz Didático-Pedagógica

O curso possibilitou aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação 5,21 Organiz Didático-Pedagógica
As atividades realizadas durante seu trabalho de conclusão de curso contribuíram para 

qualificar sua formação profissional 5,19 Organiz Didático-Pedagógica
O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se 

permanentemente. 5,16 Organiz Didático-Pedagógica

O curso exigiu de você organização e dedicação frequente aos estudos. 5,15 Organiz Didático-Pedagógica
Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favoreceram sua atuação em estágios ou 

em atividades de iniciação profissional. 5,12 Organiz Didático-Pedagógica

O curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas. 5,12 Organiz Didático-Pedagógica

Os professores demonstraram domínio dos conteúdos abordados nas disciplinas. 5,10 Organiz Didático-Pedagógica
O curso contribuiu para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e 

escrita. 5,10 Organiz Didático-Pedagógica

Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de 

iniciação científica e de atividades que estimularam a investigação acadêmica. 5,09 Oport Ampliação  Form Acad
O curso promoveu o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e 

refletir sobre soluções para problemas da sociedade. 5,08 Organiz Didático-Pedagógica
As disciplinas cursadas contribuíram para sua formação integral, como cidadão e 

profissional. 5,05 Organiz Didático-Pedagógica
Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou 

atividades de extensão universitária. 5,05 Oport Ampliação  Form Acad
O curso propiciou acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos em sua área 

de formação. 5,00 Organiz Didático-Pedagógica
As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuíram 

para seus estudos e aprendizagens. 4,91 Organiz Didático-Pedagógica
As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitaram reflexão, 

convivência e respeito à diversidade. 4,78 Infraestrutura
O curso ofereceu condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou 

externos à instituição. 4,77 Oport Ampliação  Form Acad

O curso propiciou experiências de aprendizagem inovadoras 4,75 Organiz Didático-Pedagógica

O curso disponibilizou monitores ou tutores para auxiliar os estudantes. 4,72 Infraestrutura
As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos 

e desenvolver competências reflexivas e críticas. 4,63 Organiz Didático-Pedagógica
A instituição ofereceu oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em 

órgãos colegiados. 4,52 Oport Ampliação  Form Acad

As relações professor-aluno ao longo do curso estimularam você a estudar e aprender. 4,48 Organiz Didático-Pedagógica
Os professores apresentaram disponibilidade para atender os estudantes fora do horário das 

aulas. 4,47 Infraestrutura
As avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso foram compatíveis com os 

conteúdos ou temas trabalhados pelos professores. 4,44 Organiz Didático-Pedagógica
Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios 

fora do país. 4,44 Oport Ampliação  Form Acad
Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuíram para o desenvolvimento 

das atividades acadêmicas e para seus estudos. 4,39 Organiz Didático-Pedagógica
Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no 

país. 4,23 Oport Ampliação  Form Acad
A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários para o apoio administrativo e 

acadêmico. 4,20 Infraestrutura

As condições de infraestrutura das salas de aula foram adequadas. 4,06 Infraestrutura
As atividades práticas foram suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, 

contribuindo para sua formação profissional 4,05 Organiz Didático-Pedagógica

Foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades 

relacionadas ao processo de formação. 4,03 Infraestrutura

A coordenação do curso esteve disponível para orientação acadêmica dos estudantes. 3,97 Infraestrutura
A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos 

virtuais. 3,90 Infraestrutura

Os professores utilizaram tecnologias da informação e comunicação (TICs) como estratégia 

de ensino (projetor multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual de aprendizagem). 3,86 Organiz Didático-Pedagógica

A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes necessitaram. 3,81 Infraestrutura

Os estudantes participaram de avaliações periódicas do curso 3,78 Organiz Didático-Pedagógica

Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas foram adequados ao curso. 3,63 Infraestrutura

A instituição promoveu atividades de cultura, de lazer e de interação social. 3,61 Infraestrutura
Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas foram adequados para a 

quantidade de estudantes. 3,39 Infraestrutura
A instituição dispôs de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que 

atenderam as necessidades dos seus usuários 2,63 Infraestrutura  

Por outro lado, observa-se que a grande maioria das questões situadas no grupo das que 

apresentaram pior desempenho, na visão de nossos concluintes em 2013, pertence ao grupo da 

Infraestrutura. Ficando evidenciada a necessidade de se implantar novas estratégias para melhor 



 

 

disponibilidade dos Coordenadores de Cursos na orientação acadêmica dos estudantes, na busca 

de melhoria da infraestrutura de acervo físico e virtual da Biblioteca do uso de tecnologias em 

sala de aula; maior participação dos estudantes nos processos avaliativos; melhoria dos ambientes 

destinados a aulas práticas, em termos de equipamentos e melhor adequação desses ambientes; 

ampliação das atividades ligadas à cultura e lazer, além da disponibilização de serviços tais como 

refeitórios, cantinas e banheiros devidamente adequados à quantidade de alunos. 

 

ENADE 2014: Cursos de Licenciaturas, Engenharias e Informática. 

Utilizando abordagem similar à de 2013, são apresentadas informações detalhadas sobre 

cada uma das questões relativas à percepção dos estudantes quanto ao seu processo formativo, 

no ENADE 2014.  

Os alunos concluintes que participaram do ENADE de 2014 destacaram como pontos 

fortes: a importância e a contribuição dos cursos no desenvolvimento da capacidade de reflexão e 

argumentação; importância da capacidade de pensar criticamente e refletir sobre soluções para 

problemas da sociedade; desenvolvimento de consciência ética, da capacidade de comunicação, 

seja escrita ou oral, além da capacidade de aprender sempre mais e de estar constantemente se 

atualizando e ampliando seus conhecimentos. Destacaram, ainda, a contribuição dos trabalhos de 

conclusão de curso na qualificação de sua formação profissional e a possiblidade do estágio 

supervisionado fornecer experiências diversificadas para sua formação.  

Outro ponto, que mereceu destaque por parte dos respondentes, foi a exigência dos 

cursos em termos de organização e dedicação integral às atividades de estudo, além da 

preocupação em oferecer uma formação integral, aliando a formação profissional à formação 

cidadã. O uso de tecnologias de informação e comunicação nas salas de aula, a exemplo de 

projetor multimídia, laboratório de informática, ficou entre os itens de melhor avaliação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Quadro 2 ENADE 2014 – Classificação das questões por grupos de escores 
QUESTÃO ESCORE TIPO

O curso possibilitou aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação 5,307388 ODP

No curso você teve oportunidade de aprender a trabalhar em equipe 5,243168 ODP
O curso promoveu o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções 

para problemas da sociedade. 5,218414 ODP
As atividades realizadas durante seu trabalho de conclusão de curso contribuíram para qualificar sua formação 

profissional 5,196436 OPORT

O curso exigiu de você organização e dedicação frequente aos estudos. 5,191775 OPORT

O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional 5,18023 ODP

O curso contribuiu para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e escrita. 5,170964 ODP

O estágio supervisionado proporcionou experiências diversificadas para a sua formação. 5,1307 ODP

O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente. 5,12381 ODP

As disciplinas cursadas contribuíram para sua formação integral, como cidadão e profissional. 5,099006 ODP
Os professores utilizaram tecnologias da informação e comunicação (TICs) como estratégia de ensino (projetor 

multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual de aprendizagem). 5,094235 Infra
Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favoreceram sua atuação em estágios ou em atividades de 

iniciação profissional. 5,002392 ODP

Os professores demonstraram domínio dos conteúdos abordados nas disciplinas. 4,981013 ODP
As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuíram para seus estudos e 

aprendizagens. 4,964654 Infra
As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitaram reflexão, convivência e respeito 

à diversidade. 4,867102 Infra
As avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso foram compatíveis com os conteúdos ou temas 

trabalhados pelos professores. 4,856175 Infra
As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos e desenvolver 

competências reflexivas e críticas. 4,850734 ODP

O curso propiciou acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos em sua área de formação. 4,849642 ODP

O curso propiciou experiências de aprendizagem inovadoras 4,817422 ODP
Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuíram para o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas e para seus estudos. 4,66996 ODP
Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão 

universitária. 4,665989 OPORT

A coordenação do curso esteve disponível para orientação acadêmica dos estudantes. 4,665608 ODP

As relações professor-aluno ao longo do curso estimularam você a estudar e aprender. 4,652536 ODP

O curso ofereceu condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição. 4,647746 OPORT

A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 4,647226 Infra

O curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas. 4,646288 ODP

As condições de infraestrutura das salas de aula foram adequadas. 4,596443 Infra

Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de 

atividades que estimularam a investigação acadêmica. 4,57766 OPORT

Os professores apresentaram disponibilidade para atender os estudantes fora do horário das aulas. 4,477245 ODP

A instituição promoveu atividades de cultura, de lazer e de interação social. 4,31644 Infra

A instituição ofereceu oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiados. 4,30322 ODP
As atividades práticas foram suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua 

formação profissional 4,281673 ODP

Foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de 

formação. 4,23827 Infra

Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas foram adequados para a quantidade de estudantes. 4,197536 Infra

Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas foram adequados ao curso. 4,178586 Infra

Os estudantes participaram de avaliações periódicas do curso 4,040685 ODP

O curso disponibilizou monitores ou tutores para auxiliar os estudantes. 4,034424 Infra

A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes necessitaram. 3,978783 Infra
A instituição dispôs de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades 

dos seus usuários 3,743167 Infra

A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais. 3,479233 Infra

Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no país. 3,471838 OPORT

Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios fora do país. 3,38676 OPORT  

Dentre os aspectos que poderiam se enquadrar como fragilidades e que foram destacados 

por parte dos alunos com os menores escores de avaliação, destaca-se uma grande participação de 

itens ligados à infraestrutura seguida, a de Oportunidades de ampliação da Formação Acadêmica 

e Profissional. Inicialmente, aponta-se uma preocupação com a ampliação de oportunidades para 

superação das dificuldades inerentes ao processo de aprendizagem. Do lado da infraestrutura, os 



 

 

alunos apontaram fragilidades como a inadequação dos equipamentos e materiais disponíveis à 

quantidade de estudantes, além dos equipamentos destinados às aulas práticas.  

Ficou também evidenciada a necessidade da ampliação no número de Monitores e/ou de 

Tutores para auxiliar os estudantes no processo de aprendizagem no cursos de EAD. Ainda com 

relação à infraestrutura podem ser evidenciadas fragilidades no acervo das bibliotecas das 

Unidades e no acesso a obras disponíveis em ambientes virtuais, além das condições das cantinas, 

refeitórios e banheiros, em termos do atendimento às necessidades dos estudantes. 

Os dois aspectos apontados como de menor grau de satisfação pelos alunos dizem 

respeito às Oportunidades de Ampliação da Formação Acadêmica e Profissional, que 

oportunizam aos estudantes a realização de intercâmbios e/ou estágios no País e de intercâmbios 

e/ou estágios fora do país. 

Tabela 1 – Desempenho dos estudantes no ENADE e Índice de diferença de desempenho 
Cursos Unidade Ano IDD ENADE 

MATEMÁTICA (LICENCIATURA) PETROLINA 2014 0,91 1,20 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA) RECIFE 2014 2,62 1,36 

LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS 

(LICENCIATURA) 

PETROLINA 2014 1,57 1,41 

GEOGRAFIA (LICENCIATURA) PETROLINA 2014 2,40 1,48 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA) PETROLINA 2014 2,41 1,65 

LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) RECIFE 2014 1,69 1,69 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA) NAZARE DA MATA 2014 2,51 1,84 

LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS 

(LICENCIATURA) 

NAZARE DA MATA 2014 2,29 1,87 

ENGENHARIA ELÉTRICA RECIFE 2014 1,89 1,89 

LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) PETROLINA 2014 2,40 1,92 

MATEMÁTICA (LICENCIATURA) NAZARE DA MATA 2014 2,23 1,92 

PEDAGOGIA (LICENCIATURA) NAZARE DA MATA 2014 1,79 1,92 

HISTÓRIA (LICENCIATURA) GARANHUNS 2014 2,41 1,93 

PEDAGOGIA (LICENCIATURA) GARANHUNS 2014 2,69 1,99 

PEDAGOGIA (LICENCIATURA) PETROLINA 2014 2,41 2,03 

ENGENHARIA MECÂNICA RECIFE 2014 2,08 2,08 

LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) GARANHUNS 2014 2,61 2,17 



 

 

HISTÓRIA (LICENCIATURA) PETROLINA 2014 2,61 2,18 

GEOGRAFIA (LICENCIATURA) GARANHUNS 2014 2,38 2,19 

ENGENHARIA DE CONTROLE E 

AUTOMAÇÃO 

RECIFE 2014 2,37 2,37 

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO RECIFE 2014 2,43 2,43 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CARUARU 2014 2,36 2,56 

MATEMÁTICA (LICENCIATURA) GARANHUNS 2014 2,75 2,72 

EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) RECIFE 2014 0,55 2,72 

GEOGRAFIA (LICENCIATURA) NAZARE DA MATA 2014 2,61 2,73 

ENGENHARIA CIVIL RECIFE 2014 2,45 2,78 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA) GARANHUNS 2014 2,76 2,85 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO) RECIFE 2014 2,79 3,08 

HISTÓRIA (LICENCIATURA) NAZARE DA MATA 2014 2,63 3,11 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

(LICENCIATURA) 

GARANHUNS 2014 3,76 3,92 

ADMINISTRAÇÃO CARUARU 2015 2,29 2,34 

LOGÍSTICA MATA SUL 2015 0,15 2,67 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EAD 2015 4,55 2,78 

PSICOLOGIA GARANHUNS 2015 2,92 3,23 

ADMINISTRAÇÃO SALGUEIRO 2015 3,08 3,53 

ADMINISTRAÇÃO RECIFE 2015 2,09 4,39 

DIREITO ARCOVERDE 2015 1,46 4,47 

MEDICINA GARANHUNS 2016 0,96 2,08 

MEDICINA RECIFE 2016 2,81 2,83 

NUTRIÇÃO PETROLINA 2016 2,42 3,25 

SERVIÇO SOCIAL MATA SUL 2016 2,78 3,32 

FISIOTERAPIA PETROLINA 2016 2,62 3,63 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESEF 2016 2,48 3,64 

ODONTOLOGIA CAMARAGIBE 2016 2,68 3,78 

ENFERMAGEM RECIFE 2016 2,26 4,03 

ENFERMAGEM PETROLINA 2016 3,00 4,42 

Fonte: INEP (2017) 



 

 

O segundo bloco, constante da tabela 2 a seguir, demonstra a avaliação dos discentes 

sobre as condições dos cursos, destacando a avaliação da Organização Didático-Pedagógica, a 

Infraestrutura disponibilizada e as Oportunidades de Ampliação da formação Acadêmica e 

Profissional. 

 Na Organização Didático-Pedagógica, os discentes responderam questões relacionadas à 

malha curricular, didática dos professores, atualidade das ementas, entre outros. Neste quesito, 

dos 46 cursos avaliados apenas 25 atingem nota satisfatória, destacando-se o curso de Pedagogia 

(Garanhuns). 

Porém, dos 21 cursos que apresentam notas insuficientes, faz-se necessário observar os 

motivos dos alunos considerarem que a Organização Didático-Pedagógica inadequada e que 

pontos institucionais precisam ser melhorados, como o não entendimento do funcionamento do 

curso, a falta de atualidade de alguns componentes curriculares em relação ao mundo do trabalho, 

a não apresentação de programas de componentes curriculares pelos professores, dentre outros. 

 O quesito Infraestrutura revela o maior número de cursos com notas abaixo do mínimo 

esperado: 31 dos 46 cursos foram avaliados nas faixas 1 ou 2, com valores muito abaixo do 

esperado, nos cursos de: Logística (Mata Sul), Nutrição (Petrolina) Administração (Caruaru e 

FCAP), Odontologia (FOP), Medicina (Garanhuns) e Psicologia (Garanhuns). Dos cursos bem 

avaliados em Infraestrutura pelos discentes, valem destacar: Ciências Biológicas (EAD), 

Letras/Português (EAD), Enfermagem (FENSG) e Pedagogia (Garanhuns). 

 No último item, Oportunidades de Ampliação da Formação Acadêmica e Profissional, os 

discentes avaliam as oportunidades de participação em eventos e estágios em como a obtenção de 

bolsas de pesquisa e extensão proporcionadas pelo curso. Os Campi que demonstraram a melhor 

avaliação são FENSG (Enfermagem), POLI (Engenharias Civil, Computação, Controle e 

Automação), Garanhuns (Pedagogia) e Mata Sul (Serviço Social), enquanto que os cursos com 

menor avaliação neste aspecto são Administração (Caruaru), Administração Pública (EAD) e 

Logística (Mata Sul). 

Tabela 2 - Avaliação dos alunos obre as condições do curso. 
Cursos Cidade Ano Organização 

Didático 

Pedagógica 

Infraestrutura Oportunidades 

de Ampliação 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

(LICENCIATURA) 

RECIFE 2014 3,83 3,63 1,04 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

(LICENCIATURA) 

GARANHUNS 2014 1,07 1,54 1,14 



 

 

MATEMÁTICA (LICENCIATURA) GARANHUNS 2014 1,38 1,93 1,43 

MATEMÁTICA (LICENCIATURA) NAZARE DA 

MATA 

2014 1,65 1,98 1,53 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

(LICENCIATURA) 

GARANHUNS 2014 2,00 1,79 1,58 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

(LICENCIATURA) 

PETROLINA 2014 1,23 1,04 1,58 

LETRAS-PORTUGUÊS 

(LICENCIATURA) 

RECIFE 2014 3,15 3,07 1,64 

GEOGRAFIA (LICENCIATURA) NAZARE DA 

MATA 

2014 2,62 1,80 1,67 

MATEMÁTICA (LICENCIATURA) PETROLINA 2014 0,92 1,19 1,69 

LETRAS-PORTUGUÊS 

(LICENCIATURA) 

GARANHUNS 2014 1,74 1,69 1,70 

HISTÓRIA (LICENCIATURA) NAZARE DA 

MATA 

2014 2,04 2,41 1,77 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

(LICENCIATURA) 

NAZARE DA 

MATA 

2014 1,55 1,67 1,77 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

(BACHARELADO) 

RECIFE 2014 2,16 1,94 1,78 

HISTÓRIA (LICENCIATURA) GARANHUNS 2014 1,98 2,28 1,84 

LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS 

(LICENCIATURA) 

PETROLINA 2014 1,09 1,65 1,85 

HISTÓRIA (LICENCIATURA) PETROLINA 2014 2,27 2,17 1,96 

GEOGRAFIA (LICENCIATURA) GARANHUNS 2014 1,97 1,63 2,04 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CARUARU 2014 1,70 1,01 2,11 

GEOGRAFIA (LICENCIATURA) PETROLINA 2014 2,79 2,42 2,35 

LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS 

(LICENCIATURA) 

NAZARE DA 

MATA 

2014 2,38 2,63 2,39 

PEDAGOGIA (LICENCIATURA) PETROLINA 2014 2,27 2,58 2,40 

ENGENHARIA ELÉTRICA RECIFE 2014 1,92 1,73 2,46 

LETRAS-PORTUGUÊS 

(LICENCIATURA) 

PETROLINA 2014 2,29 2,27 2,47 

EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) RECIFE 2014 1,93 2,24 2,67 

ENGENHARIA MECÂNICA RECIFE 2014 2,28 1,86 2,69 

PEDAGOGIA (LICENCIATURA) NAZARE DA 2014 2,52 2,79 2,82 



 

 

MATA 

ENGENHARIA CIVIL RECIFE 2014 2,44 1,78 3,03 

ENGENHARIA DE CONTROLE E 

AUTOMAÇÃO 

RECIFE 2014 1,51 1,20 3,05 

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO RECIFE 2014 1,98 1,55 3,16 

PEDAGOGIA (LICENCIATURA) GARANHUNS 2014 4,06 3,44 3,47 

ADMINISTRAÇÃO CARUARU 2015 1,81 0,00 0,30 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EAD 2015 2,56 1,62 0,59 

LOGÍSTICA MATA SUL 2015 0,00 0,00 0,85 

ADMINISTRAÇÃO RECIFE 2015 0,14 0,17 1,40 

PSICOLOGIA GARANHUNS 2015 1,56 0,84 1,52 

DIREITO ARCOVERDE 2015 3,11 1,53 1,67 

ADMINISTRAÇÃO SALGUEIRO 2015 2,08 1,05 2,01 

NUTRIÇÃO PETROLINA 2016 1,06 0,00 1,36 

ODONTOLOGIA CAMARAGIBE 2016 0,11 0,55 1,56 

MEDICINA Garanhuns 2016 1,00 0,76 1,84 

ENFERMAGEM PETROLINA 2016 1,79 1,29 2,11 

FISIOTERAPIA PETROLINA 2016 2,69 1,88 2,37 

MEDICINA RECIFE 2016 2,05 1,56 2,37 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESEF 2016 1,86 1,67 2,88 

SERVIÇO SOCIAL Mata Sul 2016 3,93 2,03 3,52 

ENFERMAGEM RECIFE 2016 3,73 3,11 4,02 

Fonte: INEP (2017). 

 

4.3 AVALIAÇÃO DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA/EAD  

 

           O Docente EAD constrói o livro, do componente curricular, contendo os materiais 

de estudo e didáticos. Ele é o sujeito que desenvolve o processo de mediação da 

aprendizagem, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem-AVA. Docente EAD 

também orienta e acompanha o desempenho do aluno EAD no seu percurso de 

aprendizagem.  

 



 

 

Perfil socioeconômico 

1. Gênero dos Docentes da EAD 

 Participaram da Autoavaliação Institucional da UPE, no ano de 2017, apenas 20 docentes 

da Educação à Distância de um total de 48. Na ocasião da Autoavaliação, 55% declaram-se do 

gênero masculino e 45% do gênero feminino, constando-se um aumento no número de mulheres 

Docentes na EAD/UPE, comparado ao ano de 2017. É possível perceber também que 95% dos 

Docentes consultados não se enquadram no Estatuto da Pessoa com Deficiência; e 5%, ou seja, 

apenas 1 docente se enquadra como pessoa com necessidade específica. Mas quando indagado 

sobre o tipo de deficiência que possui, essa questão estava sem resposta. 

Gráfico 1 – Distribuição por Gênero dos Docentes da Educação a Distância 

 

2. Faixa etária dos docentes da EAD 

A idade predominante dos respondentes está representada na faixa etária de 31 a 40 anos, 

totalizando 40% dos docentes pesquisados. Observou-se também que nas faixas etárias entre 41 e 

50 anos e entre 51 e 60 anos, o total de docentes representa 25%. No entanto, um aspecto que 

chamou atenção nesta categoria: foi à presença de um docente com idade maior que 70 anos. A 

seguir, vê-se a distribuição por gênero e por idade dos docentes da Educação a Distância. 

Os dados mostram que a faixa etária dos docentes aumentou no nível entre 31 e 40 anos. 

As demais faixas ficaram estáveis comparadas com o ano de 2016. 



 

 

Gráfico 2 – Distribuição por idade dos docentes da Educação a Distância 

                    

3. A adesão à Autoavaliação Institucional  

A adesão à Autoavaliação Institucional da UPE pelos docentes foi maior no Campus 

Garanhuns com 60%, seguido pelo Campus de Petrolina com 30%, enquanto as Unidades a FCM 

e FCAP com 5% cada uma dessas Unidades. O gráfico a seguir representa a distribuição dos 

docentes da Educação a Distância por Unidades de Educação  da UPE. 

Gráfico 3 – Distribuição de docente por Unidade da UPE 

 

Comparando-se com o ano de 2016, o Campus de Garanhuns se manteve como a 

Unidade com maior número de adesão de docentes a Autoavaliação Institucional. Isto é plausível 

por ser o Campus onde há maior oferta de cursos na modalidade a distância. 



 

 

4. Estado civil dos docentes da Educação a Distância 

Quanto ao Estado Civil, percebe-se que os docentes respondentes em sua maioria são 

casados(as) ou estão em União Estável, totalizando 65% dos dados coletados. Em segundo lugar 

está o grupo de professores solteiros, com 30%. 

5. Renda Mensal dos docentes da Educação a Distância 

           A renda mensal foi outro aspecto socioeconômico investigado. Neste item, 50% dos 

docentes possuem uma renda mensal variando entre 7 e 10 salários mínimos. As faixas de 2 a 4 

salários mínimos, de 4 a 7 salários mínimos e mais de 10 salários mínimos totalizaram 15% cada 

uma. Só 5% dos respondentes declararam ter uma renda mensal de 1 a 2 salários mínimos. A 

renda mensal dos docentes da EAD/UPE teve um aumento significativo comparado ao ano de 

2016. Percebe-se que os docentes que estavam na faixa salarial de 1 a 2 salários mínimos 

totalizavam em 2016, 45,4%. Em 2017, houve decréscimo, sinalizando justamente a migração 

dessas para faixas maiores de salários. 

Gráfico 4 – Distribuição da Renda dos Docentes da Educação a Distância / UPE 

6. Formação Profissional dos docentes da Educação a Distância 

É importante visualizar o perfil de formação profissional dos docentes da Educação a 

Distância na UPE e, sobre isso, o instrumento de coleta de dados identificou que 40% dos 

professores possuem Doutorado, 35% possuem o Mestrado, 20% possuem curso de 

Especialização e 5% possuem Pós-Doutorado. Isto demonstra que são poucos os docentes com 

graduação e com residência no Ensino de EAD. Um ponto positivo neste item foi o número de 

docentes doutores, que era em 2016 de 9,1% e em 2017 aumentou significativamente. Isto 

mostra um elevado status para EAD/UPE, pois representa o acréscimo de experiências 

acadêmicas de pesquisas significativa, possibilitando melhor integração entre Ensino, pesquisa e 

extensão. 



 

 

Gráfico 5 – Formação profissional dos docentes da Educação a Distância / UPE 

7. Vínculo empregatício dos docentes da Educação a Distância 

Quanto ao vínculo empregatício com a Universidade de Pernambuco, 60% dos 

respondentes são efetivos, 25% são convidados e 15% são contratados. Além disso, o quadro 

funcional da modalidade a Distância da UPE é predominantemente formado por docentes 60% 

do seu quadro de pessoal efetivo; 65% são cedidos por outro órgão à UPE, totalizando 20%;  e 

15% dos docentes têm vínculos de Contrato CLT com UPE. Isto indica uma melhoria 

significativa do vínculo profissional se comparado com o Relatório de 2016, que registrou 3% em 

2016, enquanto em 2017 foi de 9,1% com contrato a CLT. 

        Neste item, observamos um contexto bastante positivo para UPE se compararmos com 

2016. O quadro funcional dos docentes da EAD está constituído, na maioria, de profissionais 

efetivos do quadro pessoal. Isto permite uma continuidade do trabalho realizado, além de 

permitir um controle melhor na troca de saberes entre as áreas do conhecimento. 

Gráfico 6 – Tipo de Vínculo dos Docentes com a Educação a Distância / UPE 

 

 



 

 

8. Curso em que atuam na Educação a Distância 

Quando indagados sobre o curso em que atuam na Educação a Distância da UPE, 

foram obtidas as seguintes respostas: 45% dos docentes são do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas; 30% são de Licenciatura em Pedagogia; 20% são de Licenciatura em Letras; enquanto 

5% são do curso de Bacharelado em Administração Pública. Comparando-se com 2016, houve 

uma queda no número docentes de Bacharelado em Administração Pública, contrariando o índice 

previsto daquele ano, que mostrou o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas com o maior 

índice de docentes na EAD. A seguir, o gráfico apresenta essa distribuição por curso: 

Gráfico 7 – Distribuição de atuação dos docentes por curso de Educação a Distância / UPE 

9. Tempo de experiência no magistério dos professores da Educação a Distância 

No que se refere ao tempo de experiência no magistério dos professores da Educação a 

Distância da UPE, os docentes predominam na faixa de 4 a 15 anos, ou seja, 40% dos 

respondentes. Enquanto 20% foi a resposta dos docentes nas faixas de 16 a 25 anos, de 26 a 35 

anos, e mais de 35 anos. 

Gráfico 8 – Tempo de experiência no magistério 



 

 

              A carreira acadêmica foi o item mais indicado pelos respondentes como motivo de 

escolha da UPE como local de trabalho. Esta resposta totalizou 55%, seguido de credibilidade da 

Instituição, como 35%. Isto representa um indicador importante para a Educação a Distância, 

pois representa um interesse significativo dos docentes no envolvimento da indissociabilidade 

entre Ensino, pesquisa e extensão. 

Infraestrutura: 

10. Infraestrutura disponível para os cursos de Educação a Distância 

Na análise da infraestrutura disponível para os cursos de Educação a Distância da UPE, 

o uso de recursos audiovisuais nos cursos foi sinalizado por 95% dos investigados. Este mesmo 

resultado se refletiu no item correspondente ao uso de recursos tecnológicos, que totalizou 95% 

também. Quando se compara com o Relatório de 2016, percebe-se um aumento de 20%, o que 

representa um importante avanço no processo de socialização dos conhecimentos sistematizados 

pelas diferentes áreas por meio dos recursos audiovisuais. Isto pode ser percebido no gráfico a 

seguir: 

Gráfico 9 – Uso de recursos audiovisuais e tecnológicos pelos docentes da EAD  

          

11. Acesso à internet pelos docentes atende às necessidades do curso da Educação a 

Distância 

Sobre o acesso à internet, 95% dos docentes indicaram que utilizam a internet para 

atender as necessidades do curso da Educação a Distância da UPE. Isto já demonstra um 

aumento significativo em relação a 2016, que mostrava um índice de acesso à Internet de 62,5%; 

considerado insatisfatório, mesmo tendo um valor representativo da maioria. Já no item 

correspondente ao ambiente virtual de aprendizagem, 80% dos respondentes fazem uso desse 



 

 

espaço e 10% disseram não utilizar este recurso. Ainda comparado ao relatório de 2016, percebe-

se também um aumento significativo neste item, pois esses indicadores que apontam para uma 

melhoria do uso dos recursos audiovisuais e tecnológicos do ano de 2016 para 2017. 

Gráfico 10 – Acesso à internet dos docentes da Educação a Distância 

 

12. Instalações físicas e à ambientação da Biblioteca da Unidade de Educação 

           No que se refere ao item instalações físicas e à ambientação da Biblioteca da Unidade de 

Educação, 60% consideram bom e excelente, enquanto 35% consideram regular e 5% 

consideram-nas péssima. Em relação aos dados de 2016, percebe-se pouco avanço significativo 

neste item, pois os dados mostram pequena variação no percentual de satisfação dos docentes, 

indicando uma necessidade de melhor reordenação e estruturação dos ambientes físicos e da 

biblioteca, que dão suporte ao processo de aprendizagem na modalidade EAD. 

          Gráfico 11 – Instalações físicas e à ambientação da Biblioteca da Unidade de Educação 

 



 

 

13. Acervo bibliotecário virtual 

 Em relação ao acervo bibliotecário virtual, os docentes consideraram-no excelente e 

bom, quanto à atualização e atendimento às necessidades curriculares do curso, obtendo um 

índice de 65%, sendo considerado regular por 35% dos docentes. No que se refere ao acervo 

bibliotecário físico e ao atendimento presencial, percebeu-se que 55% dos docentes consideram 

excelente e bom, 35% consideram regular e 10% dos respondentes consideram péssimo. 

Comparemos os gráficos a seguir dos dois itens perguntados: 

Gráfico 12 – Acervo bibliotecário virtual 
quanto à atualização e às necessidades 

curriculares dos cursos 
 

Gráfico 13 – Acervo bibliotecário físico e 

atendimento presencial quanto à atualização 

e às necessidades curriculares dos cursos 

           

 Quanto às instalações de laboratórios, equipamentos, materiais e serviços de apoio 

específicos para os cursos EAD da UPE, 70% consideram excelente e bom, enquanto foi 

considerado péssimo e regular por 30% dos docentes. Neste item, a EAD/UPE obteve um 

pequeno aumento do índice de satisfação, já que em 2016, 63,3% consideravam bom e excelente 

as referidas instalações. 

Gráfico 14 – Instalações e materiais de equipamentos de laboratórios do curso da UPE 



 

 

14. Adequação dos ambientes presenciais à quantidade de estudantes para aula 

presenciais  

              É possível destacar que a adequação dos ambientes para aulas presenciais à quantidade 

de estudantes foi considerada como excelente e bom por 65% dos respondentes, restando 35% 

que consideraram regular. Este ponto apresenta uma diminuição comparando-se ao índice do 

Relatório 2016, avaliado como excelente e bom por 77,8% dos respondentes. Destaca-se aqui um 

desafio importante para UPE, pois este item é indicador da qualidade dos índices e aprendizagem 

dos estudantes, além de possibilitar um melhor desenvolvimento das atividades dos docentes. 

Gráfico 15 – Adequação dos ambientes presenciais à quantidade de estudantes 

 

15. Adequação dos ambientes de aula via videoconferência 

Indagados sobre a adequação dos ambientes de aula via videoconferência, 55% dos 

docentes responderam como excelentes e bons no que se refere à quantidade de 

estudantes; o restante, 45% atribuiu o conceito regular e péssimo.  Veja-se nos gráficos a 

seguir a comparação desses dois itens: 

Gráfico 16 – Adequação dos ambientes virtuais à quantidade de estudantes 



 

 

Gestão 

16. Atuação do Coordenador do Curso 

             Os Coordenadores dos Cursos da Educação a Distância da UPE foram bem avaliados 

por 90% dos docentes e apenas 10% consideram ruim ou péssimo. Houve um aumento 

significativo da satisfação dos docentes em relação ao trabalho dos Coordenadores de Curso. Isto 

mostra a importância do trabalho de uma gestão comprometida com a qualidade do trabalho 

docente por meio do atendimento de suas demandas pedagógicas e burocráticas. 

Gráfico 17 – Atuação do Coordenador do Curso 

 

17. Atuação do Coordenador de Pesquisa 

 A Coordenação de Pesquisa da UPE, obteve uma avaliação positiva. 80% dos 

respondentes atribuíram o conceito de excelente ou bom, o restante, 20% indicaram essa 

Coordenação como regular ou péssima. Em 2016, o índice de satisfação dos docentes neste item 

era de 71,4%. Diante disso, percebe-se um aumento do nível de satisfação, que representa uma 

melhoria no atendimento das necessidades dos docentes quanto á dinâmica da Pesquisa na UPE, 

bem como para a modalidade de EAD. 

Gráfico 18 – Atuação da Coordenação de Pesquisa 



 

 

18. Transparência e canais de comunicação 

Na questão sobre transparência e canais de comunicação, 80% dos respondentes 

consideram como bom e excelente. Este dado foi significativo se comparado ao relatório de 

2016, que apresentou um índice de satisfação de 55,5%. 

Outra questão bem avaliada pelos docentes foi a atuação da Direção/Coordenação da 

Unidade de Educação referente aos aspectos de transparência e canais de comunicação. Neste 

item, 90% dos docentes avaliaram como excelente e bom, e 10% como regular e péssimo. 

Gráfico 19 – Atuação da Direção e Coordenação da Unidade de Educação 

 

         Outra questão bem avaliada pelos docentes foi o uso de canais de participação utilizados, 

pois 85% consideram bom e excelente. A atuação da escolaridade acadêmica foi também bem 

avaliada com 90% dos docentes, considerando-a excelente e bom. Estes itens tiveram uma 

melhora significativa comparados ao ano 2016. Estes dados são importantes para demonstrar 

como a UPE vem contribuindo para melhorar o atendimento das demandas docentes por meio 

de melhoria dos canais de participação e do atendimento da escolaridade. 

19. Acesso ao Sistema de Controle Acadêmico SIGA 

Os docentes consideram o acesso ao sistema de controle acadêmico SIGA como 

excelente e bom por 80%, enquanto 20% consideram regular e péssimo. Isto indica um aumento 

de satisfação se comparado ao relatório 2016, que indicou uma satisfação de 66,7%. Nota-se que 

o Sistema vem tendo melhorias no seu atendimento e na organização do trabalho docente. Já no 

que se refere à resolutividade e à agilidade do Sistema de Controle Acadêmico–SIGA, 70% 

consideram excelente e bom. 



 

 

Gráfico 20 – Acesso ao Sistema de Controle Acadêmico-SIGA 

 

Ensino e aprendizagem 

20. Adoção de estratégias para superação das dificuldades de aprendizado dos 

estudantes 

  Dos docentes pesquisados, 90% afirmam haver comunicação dos resultados das 

avaliações dos estudantes. No entanto, é importante destacar que 10% afirmam não conhecer 

mecanismos de comunicação dos resultados dos estudantes. Esta última informação indica um 

problema significativo, já que a comunicação dos resultados das avaliações aos estudantes 

representa um importante papel dos docentes para acompanhamento do desenvolvimento da 

aprendizagem, além de também servir como autoavaliação aos referidos docentes. 

         No que se refere aos erros e acertos dos estudantes, 80% dos docentes afirmam fazer algum 

tipo de análise. É importante destacar que 20% afirmaram não saber sobre esse contexto de 

aprendizagem. Isto se reflete no item sobre a adoção de estratégias de superação das dificuldades 

de aprendizagem dos estudantes, pois 85% dos docentes responderam positivamente quando 

questionados sobre uso de algum tipo de estratégia, enquanto 15% afirmaram não saber sobre o 

tema. 

Gráfico 21 – Adoção de estratégias para superação das dificuldades de aprendizado dos 
estudantes 



 

 

21. Nível de participação dos docentes em eventos acadêmicos 

         A participação em eventos acadêmicos, como seminários, congressos e feiras obteve uma 

avaliação positiva de 55% dos docentes pesquisados e 15% como ruim. Neste item, os docentes 

destacam um aumento na sua percepção acerca da participação em eventos acadêmicos, quando 

comparamos com 2016. Percebe-se isso no gráfico a seguir: 

Gráfico 22 – Nível de participação dos docentes em eventos acadêmicos 

 

 Sobre nível de participação do docente em projetos de pesquisa e atividades de 

extensão da UPE, 45% consideram excelente e bom, mas 30% consideram ruim e péssimo. No 

relatório de 2016, o índice do que consideram sua participação em projeto de pesquisa e atividade 

de extensão foi o mesmo deste ano. 

Considerações Finais 

A partir da análise das Autoavaliações de 2017 podemos perceber que houve um 

acréscimo no número de participantes, enquanto em 2016 só responderam 11 professores, 

chegando a 20 respondentes. Em 2017, a maioria dos docentes são efetivos e em 2016 a maioria 

dos respondentes foram de contratados/convidados. Outro ponto a destacar é que, em 2016, a 

maioria era contratada, logo a formação predominante foi em nível de Especialização (lato sensu), 

enquanto esse ano a maioria está entre os que possuem doutorado e mestrado. É possível 

destacar que a adequação dos ambientes para aulas presenciais à quantidade de estudantes foi 

considerada como excelente e bom por 65%, restando 35% que consideraram regular. Este ponto 

apresenta uma diminuição comparado ao índice do relatório 2016, avaliado como excelente e 

bom por 77,8% dos respondentes. 

Os resultados que preocupam nos dois processos referem-se à participação em eventos 

acadêmicos que, no ano passado ficou dividida entre as respostas de 50% favorável e 50 % 



 

 

desfavorável e nesse ano 43% consideram bom e excelente e 34% péssimo. Assim, está sendo 

considerado o ponto crítico nos cursos na modalidade a distância, o acesso aos eventos 

acadêmicos. 

No ano de 2015, a análise foi feita de forma geral juntando docentes, discentes e tutores 

dos cursos na modalidade a distância, o que consideramos que dificultou a análise, além do 

pequeno número de participantes. 

4.4 AVALIAÇÃO DOS TUTORES DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA/EAD  

                

No trabalho de acompanhamento a distância, o Docente conta com o apoio de Tutores 

EAD atuando próximos aos estudantes, de maneira presencial e virtual, com grupos organizados 

de estudo e trabalho. Os Tutores EAD calendarizam e organizam momentos específicos de 

feedback, incentivam a tomada de decisões dos estudantes na busca do conhecimento, apoiam as 

interações entre estudantes e entre estudantes e professores, além de promoverem oportunidades 

de reflexão compartilhada. 

Perfil socioeconômico 

1. Gênero e faixa etária dos Tutores EAD 

 Participaram 59 tutores da Autoavaliação Institucional da UPE de Educação a 

Distância/EAD no ano de 2017. Percebe-se um aumento de 28,26% em relação aos números 

apresentados na avaliação de 2017. Isto reflete positivamente, pois há na EAD/UPE um 

movimento para a ampliação da participação dos tutores no processo de avaliação da Instituição. 

           Há uma presença maior de tutores do sexo feminino, com 71,2%. Embora o sexo 

feminino ainda seja o mais recorrente na avalição dos tutores, comparando-se ao ano de 2016, 

nota-se uma discreta diminuição na porcentagem de participação feminina na avaliação da UPE.  

 

 
Gráfico 1 – Distribuição dos Tutores da 

Educação a Distância por gênero 

Gráfico 2 – Faixa etária dos Tutores da 

Educação a Distância  



 

 

               A faixa etária predominante varia de 31 a 40 anos com um percentual de 40,7%. No 

entanto, destacou-se a presença de 1,7% de tutores maiores de 70 anos. Se compararmos à 

avaliação do ano anterior, nota-se a faixa etária com índice mais significativo de participante 

(entre 31 e 40 anos) tem uma diminuição de 11,5 pontos percentuais. Além disso, a participação 

dos tutores no ano de 2017 teve 23,73% com idades de até 30 anos. Isto vem mostrando a 

preocupação da Universidade em agregar o trabalho intelectual dos mais jovens no campo da 

EAD. Essa nova perspectiva permite não apenas a inclusão de jovens no trabalho de tutoria, mas 

também, criar vínculos com novas linguagens no campo da EAD. 

 

2. Distribuição dos Tutores por Estado Civil  

        No que se refere ao estado civil 61,0% dos tutores são casados(as) ou possuem uma união 

estável, seguidos dos solteiros(as) com 27,1% e, 11,9% de separados(as) ou divorciados(as). 

Percebe-se claramente que a maioria dos tutores consultados nesta avaliação possui o vínculo 

como uma fonte de renda para cuidados e manutenção da composição familiar. 

Gráfico 3 – Distribuição dos Tutores por Estado Civil 

 

Dos tutores participantes da Autoavaliação Institucional apenas 1 (um) respondente, 

representando 1,69%, declarou possuir um tipo de deficiência. Entretanto, quando questionado 

sobre o tipo de deficiência, não apresentou nenhuma resposta. 

 

3. Distribuição da renda mensal  

              Quanto à renda mensal, 44,1% recebem de 1 a 2 salários mínimos; 40,7% recebem de 2 

a 4 salários mínimos e, apenas, 15,2% apresentam uma renda mensal de 4 a 7 salários mínimos. 

Veja-se a seguir o gráfico representando a distribuição dessa categoria. 



 

 

Na avaliação de 2016, a renda média dos tutores era de 1 a 2 salários mínimos. 

Comparando-se aos dados do ano de 2017, percebe-se um aumento na faixa de renda de 4 a 7 

salários mínimos.  

Gráfico 4 – Distribuição da renda mensal dos Tutores da Educação a Distância da UPE 

         

4. Distribuição do Vínculo dos Tutores em Órgãos Públicos  

Sobre o nível de formação profissional dos Tutores, a especialização predomina com 

71,2%, seguido da graduação com 15,2% e, do mestrado e doutorado que totalizando 13,5%.  

          O quadro funcional dos tutores da Educação a Distância da UPE apresenta-se da seguinte 

forma: 40,7% são da rede Estadual, 30,5% são da Rede Municipal, 25,4% não possuem vínculo 

empregatício na rede pública e, 3,4% são da Rede Federal. Notamos que, neste aspecto o quadro 

funcional de tutores não teve alterações significativas quando comparado ao ano de 2016. Os 

índices mantiveram-se quase estáveis ou apresentando leve aumento nos Tutores vinculados ao 

quadro funcional federal ou que não possuem vínculo. No entanto, o quadro funcional estadual e 

municipal diminuíram, mas em níveis não significativos. 

              Gráfico 5 – Distribuição do Vínculo dos Tutores em Órgãos Públicos  

 

 

 

 

  

        



 

 

4 Distribuição dos Tutores por Vínculo Empregatício na UPE 

         Quanto ao vínculo, percebe-se que: 42,4% são efetivos, 34,0% são contratados, 15,2% são 

convidados e, 8,5% são convidados e contratados. Na Rede Pública Com relação ao Relatório 

2016, observa-se um decréscimo de 1,1% no número de Tutores efetivos na Educação a 

Distância da UPE. 

Gráfico 6 – Distribuição dos Tutores por Vínculo Empregatício na UPE  

 

 

 

 

 

     

 

6. Distribuição dos Tutores da Educação a Distância por curso 

Em 2017, a licenciatura em Pedagogia se destacou como o curso de maior concentração 

dos tutores respondentes, 45,7%. Todavia, faz-se necessário observar a distribuição dos demais 

tutores por curso da Educação a Distância no gráfico a seguir: 

Gráfico 7 – Distribuição dos Tutores da Educação a Distância por curso 

 

 



 

 

7. Distribuição dos Tutores por Unidade de Educação da UPE 

 A seguir o Histograma representa a distribuição de tutores da Educação a Distância da UPE por 

polo: 

Gráfico 8 – Distribuição dos Tutores por Unidade de Educação da UPE 

 

  A distribuição desigual de Tutores representada no gráfico explica-se pelas demandas e 

peculiaridades de cada curso oferecido na modalidade à Distância pela UPE. Sendo assim, 

buscou-se atender as demandas por esse profissional em cada Unidade de Educação por ordem 

das necessidades dos cursos. 

Infraestrutura 

8. Uso de recursos audiovisuais e tecnológicos      

            Avaliando os recursos audiovisuais, 94,9% de Tutores declaram já fazer uso destes 

recursos em seu curso na UPE e, no item sobre os recursos tecnológicos, 98,3% afirmam 

também utilizar os cursos em que atuam como tutores. 

Gráfico 9 – Uso de recursos audiovisuais     Gráfico 10 – Uso de recursos tecnológicos 



 

 

   Na avaliação de 2016, os tutores avaliaram os recursos audiovisuais e tecnológicos 

como bons e excelentes (62,2%). Nota-se aqui um claro avanço e do domínio do uso desses 

recursos por parte deste profissional. Isto se refere à política da EAD/UPE de ampliar e 

modernizar estes recursos no processo de Ensino-aprendizagem. 

          Todos os Tutores pesquisados declararam ter acesso à internet e fazer uso do ambiente 

virtual para atender as necessidades do curso a distância da UPE. Este foi o mesmo resultado, 

quando questionados sobre o uso do ambiente virtual de aprendizagem, ou seja, quase na 

totalidade. Apresenta-se um avanço bastante significativo neste item, pois na avaliação anterior, o 

acesso à Internet para as atividades do curso apareceu com índices dispares. Na avaliação de 

2016, os que consideravam o acesso à Internet bom e excelente era de 57,9%; regular 28,9%; e 

péssimo 13,2%. Neste item, a UPE superou positivamente suas expectativas nos segmentos de 

tutores. 

9. Acesso à Internet e Uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem                   

Gráfico 11 – Acesso à Internet                      Gráfico 12 – Uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 

10. Níveis de satisfação das instalações físicas e ambientação da biblioteca do polo              

             No item instalações físicas e ambientação da biblioteca do polo, 57,6% consideram boas 

e excelentes, enquanto 23,7% consideram regulares, e consideram ruins ou péssimas 18,6%. É 

importante destacar, que em comparação a 2016, houve um acréscimo pequeno dos tutores que 

consideram as instalações físicas e ambientação da biblioteca boas e excelentes (7,6%). Na mesma 

proporção, o índice dos que consideram ruins ou péssimas aumentou (3,9). Assim, este ainda é 

um desafio significativo para a EAD/UPE no próximo planejamento estratégico para o Ensino 

na modalidade a distância. 



 

 

Gráfico 13 – Níveis de satisfação das instalações físicas e ambientação da biblioteca do polo 

              

Analisando o acervo bibliotecário virtual quanto à atualização e às necessidades 

curriculares do curso, 64,4% consideram bom e excelente; 22,0% consideram regular e 13,5% 

consideram ruim e péssimo. 

11. Níveis de satisfação do acervo bibliotecário virtual e Níveis de satisfação do acervo 

bibliotecário físico e atendimento presencial 

           Quanto ao acervo Bibliotecário físico e atendimento presencial no que se refere à 

atualização e às necessidades curriculares do curso, percebe-se que 66,1% consideram bom e 

excelente, 25,4% consideram regular e 8,4% consideram ruim e péssimo. 

Gráfico 14 – Níveis de satisfação do acervo 

bibliotecário virtual 

 

 

Gráfico 15 – Níveis de satisfação do acervo 

bibliotecário físico e atendimento presencial 

 



 

 

          Comparando os últimos dados de 2017 com o ano anterior, percebe-se uma ligeira 

diminuição na satisfação dos tutores, pois em 2016, 66,7% afirmaram que o acervo bibliotecário 

era bom e excelente, contra 22,2% que afirmaram ser regular. Isto mostra uma necessidade 

reavaliar as estratégias de melhoria no uso desses recursos, na modalidade EAD/UPE. 

          Para o item instalações, materiais e equipamentos de laboratórios do curso na UPE, 66,1% 

dos Tutores indicaram bom e excelente, 22,0% consideram regular, enquanto 11,8% consideram 

ruim e péssimo. Se compararmos com o ano de 2016, os tutores admitiram uma melhoria neste 

item, pois, em 2016, apenas 38,2% consideravam as instalações, materiais e equipamentos de 

laboratório dos cursos bom e excelente. As informações comparativas mostram avanços, mas 

também são indicativas de atenção pela UPE com o contexto da manutenção e da organização 

desses itens para melhoria em anos posteriores. 

12. Adequação dos ambientes de aulas presenciais à quantidade de estudantes e 

Adequação dos ambientes de aulas via videoconferência 

           Analisando a adequação dos ambientes de aulas presenciais à quantidade de estudantes, os 

Tutores avaliam como excelente e boa em 57,6%. Os que consideram regular totalizam 32,2% e 

os que consideram ruim e péssimo representam 10,2%. 

   Gráfico 16 – Adequação dos ambientes de aulas presenciais à quantidade de estudantes 

 

 

 

 

 

 

                A adequação dos ambientes de aulas via videoconferência à quantidade de estudantes 

apresenta os seguintes dados: 42,4% consideram estes espaços bons e excelentes, 37,3% 

consideram regular e 20,3% indicam estes espaços como ruins e péssimos. 



 

 

Gráfico 17 – Adequação dos ambientes de aulas via videoconferência 

           

Quando a adequação dos ambientes para aulas, nota-se um quadro sem muitas 

alterações, pois os percentuais se mantiveram quase constantes de 2016 para 2017. Este é um 

item desafiador para UPE, pois indica a necessidade de uma atuação mais efetiva nesta dimensão 

do trabalho da EAD. Nesse contexto, recomenda-se atenção à elaboração do Plano Estratégico 

para 2018. 

Gestão 

13. Atuação do Coordenador do Curso             

          Os Tutores foram questionados sobre sua satisfação em relação à atuação do Coordenador 

do Curso. Neste item, 89,8% avaliaram como excelente ou bom; 6,8% avaliaram como regular e, 

3,4% avaliaram como ruim e péssimo. 

Gráfico 18 – Atuação do Coordenador do Curso 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na Autoavaliação Institucional, foi questionado também o nível de satisfação dos Tutores 

com a atuação do Coordenador de Graduação. Destacam-se aqui os mesmos dados encontrados 

no item anterior: 89,8% consideram a atuação da coordenação como excelente ou bom; 6,8% 

consideram como regular e, 3,4% consideram como ruim e péssimo. Comparando-se ao ano 

anterior, estes índices se mantiveram quase constante. Isto demonstrar uma elevada satisfação dos 

Tutores em relação ao trabalho dos Coordenadores de Curso. 

14. Canais de participação ofertados aos estudantes de curso a Distância da UPE 

 Analisando os canais de participação ofertados aos estudantes de curso na modalidade a 

distância da UPE, 86,4% dos tutores avaliaram como excelentes e bons, seguidos de 8,5% que 

avaliaram como regulares e, 5,1% como ruins e péssimos. A seguir, o gráfico mostra a 

distribuição de cada um dos níveis de satisfação: 

Gráfico 19 – Canais de participação ofertados aos estudantes de curso a Distância da UPE 

  

No nível de satisfação dos Tutores no que se refere à atuação da Escolaridade/Secretaria 

Acadêmica da UPE, os respondentes avaliaram como excelente e bom em 88,14%. Este item 

permanece bem avaliado pelos Tutores, comparando-se com 2016, embora tenha tido uma queda 

de 2,1% no percentual de satisfação (90,2%). 

15. Acesso ao Sistema de Controle Acadêmico – SIG@ 

          Avaliando o acesso dos Tutores ao Sistema de Controle Acadêmico – SIG@, 77,9% 

consideram bom, 15,2% regular e 6,8% péssimo e ruim. Novamente, observamos neste item um 

equilíbrio nos dados dos dois anos avaliados (2016-2017). Sobre o sistema SIGA, é um desafio da 

UPE estruturá-lo de maneira que atendam as particularidades de cada curso da modalidade de 

EAD. Portanto, é positivo o trabalho que a UPE vem articulando, mas há a clara necessidade de 

ajustes. 



 

 

Gráfico 20 – Acesso ao Sistema de Controle Acadêmico – SIG@ 

 

 

Ensino e Aprendizagem 

16. Apresentação e divulgação dos Planos de Educação   

            Nesta categoria de análise, os Tutores foram questionados se existe apresentação dos 

Planos de Educação, considerando os aspectos pedagógicos deste instrumento. Dos pesquisados, 

94,9% afirmaram que apresentam os planos de Educação, seguidos de 3,4% que afirmaram 

desconhecer esse procedimento, restando 1,7% que afirmou não haver apresentação dos planos 

de Educação. Há uma nítida satisfação dos tutores em relação a este item. Isto se mostra 

significativo, pois os planos de Educação concentram os percursos de aprendizagem dos 

estudantes e dos tutores, norteadores do trabalho pedagógico. Neste item, a UPE teve um 

trabalho significativo, possuindo o desafio de manter os índices de satisfação para as próximas 

avaliações. 

Gráfico 21 – Apresentação e divulgação dos Planos de Educação   



 

 

          Quando questionados sobre a relação entre os conteúdos trabalhados e os apresentados 

nos planos de Educação, todos os tutores afirmaram haver coerência. Sobre a relação entre os 

instrumentos de avaliação de aprendizagem e os conteúdos trabalhados, 98,3% dos tutores 

pesquisados afirmam existir coerência, mas apenas 1 (um) dos respondentes, ou seja, 1,7%, 

afirmou não saber se há coerência na relação pedagógica destas etapas de aprendizagem. 

            A coerência dos instrumentos avaliativos também foi um item avaliado em 2016. 

Comparando-se com os índices de 2017, observamos um aumento significativo da satisfação dos 

Tutores, que atingiu quase a sua totalidade. Isto demonstra que é importante o ato de planejar 

bem este momento do processo de Ensino-aprendizagem, pois ele representa um momento 

interessante não apenas para os estudantes avaliarem seus desempenhos, mas também para os 

Tutores avaliarem suas práticas profissionais e pedagógicas. 

            O mesmo podemos observar nos resultados coletados sobre a comunicação dos 

resultados das avaliações dos estudantes e da análise dos erros. Houve um aumento, que para a 

EAD/UPE é importante para traçar novas perspectivas de formação e orientação para os tutores, 

no intuito de ampliar ainda mais os índices positivos. 

17. Comunicação dos resultados das avaliações dos estudantes 

            Analisando o item sobre as avaliações dos estudantes, 96,61% dos Tutores respondentes 

disseram haver a comunicação dos resultados dos procedimentos avaliativos. Apenas um 

respondente afirmou não haver nenhuma comunicação dos resultados e outro respondente  disse 

não saber se há alguma comunicação aos estudantes. 

Gráfico 22 – Comunicação dos resultados das avaliações dos estudantes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18. Análise dos erros e acertos dos estudantes  

 Ao serem questionados sobre a análise dos erros e acertos dos estudantes, 76,3% dos 

Tutores respondentes disseram fazer algum tipo de análise, 11,9% afirmaram não fazer a análise 

de erros e acertos e 11,9% disseram não saber se há alguma análise dos erros e acertos dos 

estudantes. Observa-se a seguir o gráfico com a distribuição deste item: 

Gráfico 23 – Análise dos erros e acertos dos estudantes  

 

 

 

 

 

 

 

19. Adoção de estratégias de superação das dificuldades de aprendizagem dos estudantes  

No que se refere às dificuldades de aprendizagem dos estudantes, 81,4% dos Tutores 

afirmaram existir adoção de estratégias para a superação destas dificuldades. No entanto, chamou 

a atenção no conjunto de dados o percentual de 13,6% de Tutores que afirmaram não saber se há 

alguma estratégia de superação das dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos estudantes. 

Além disso, foi importante perceber que 5,1% afirmam não existir nenhum tipo de estratégia.  

Gráfico 24 – Adoção de estratégias de superação das dificuldades de aprendizagem dos 
estudantes 



 

 

20. Nível de participação dos estudantes em eventos acadêmicos 

Analisando o que os Tutores afirmaram quando foram questionados sobre o nível de 

participação dos estudantes em eventos acadêmicos com diferentes dinâmicas, 38,9% dos 

respondentes afirmaram ser excelente e bom, 38,9% regular, e 22,0% ruim e péssimo. Neste 

conjunto de dados, percebe-se claramente uma desigualdade no que se refere à presença dos 

estudantes da Educação a Distância da UPE em eventos acadêmicos, importantes para a 

formação dos mesmos. Faz-se necessário pensar estratégias viáveis de participação desses 

estudantes nos principais eventos do âmbito acadêmico. Os eventos acadêmicos funcionam 

como meio de divulgação e socialização dos saberes. Assim, é um desafio para a UPE, tornar 

estes eventos mais presentes na formação dos estudantes de EAD, pois os mesmos necessitam 

desse momento único de formação. No entanto, cabe também ressaltar a necessidade de 

estabelecer uma política de incentivo para todos os atores do processo de aprendizagem desta 

modalidade enfatizando a importância, divulgação e criação de eventos que contemple as 

particularidades dos cursos de EAD. 

Gráfico 25 – Nível de participação dos estudantes em eventos acadêmicos, segundo Tutores 

 

  

 

 

 

 

 

21. Nível de participação dos estudantes da Educação a Distância em Projeto de 

Pesquisas e atividades de Extensão da UPE 

                 Por fim, sobre o nível de participação dos estudantes em projeto de pesquisa e 

atividades de extensão da Instituição, 37,3% dos Tutores afirmam ser excelente e boa, 32,2% 

afirmam ser regular e 30,5% afirmam ser ruim e péssima. Como apresentado no item anterior, os 

estudantes da Educação a Distância do UPE possuem elevado índice de não participação em 

projetos de pesquisas e atividades de extensão. É necessária, uma investigação mais pontual dos 

fatores que causam este percentual. Comparando-se com o ano de 2016, o índice dos tutores que 



 

 

consideram péssimo a participação dos estudantes em projetos de pesquisa e atividades de 

extensão na modalidade EAD diminuiu significativamente. Isto reflete uma preocupação 

constante das políticas de valorização da pesquisa e extensão como um processo interdependente 

na formação integral do sujeito. Isto se torna um desafio para UPE no planejamento das políticas 

e estratégias de inserção cada vez maior de estudantes da EAD em pesquisas e atividades de 

extensão. 

Gráfico 26 – Nível de participação dos estudantes da Educação a Distância em Projeto de 

Pesquisas e atividades de Extensão da UPE 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações Finais 

          As respostas em 2017 dos tutores foram quantitativamente muito semelhantes a do ano 

anterior. O ponto que se destaca é que, como nas respostas dos docentes, o dado que merece 

atenção das coordenações de curso é quanto a participação em eventos científicos, enquanto 

37,3% dos Tutores afirmam ser excelente e boa, 32,20% afirmam ser regular e 30,51% afirmam 

ser ruim e péssima. Dessa forma, o índice de participação dos estudantes de Educação a Distância 

da UPE em projeto de pesquisas e atividades de extensão é preocupante e uma investigação mais 

pontual dos fatores que causam este percentual e a adoção de medidas para melhorar o 

desempenho dos Tutores. 

         Quanto à autoavaliação de 2015 da mesma forma que as dos docentes, consta-se que ela foi 

realizada envolvendo docentes, tutores e discentes, logo a análise comparativa referente aquele 

ano foi desconsiderada. 



 

 

4.5 AVALIAÇÃO DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES DE 

EDUCAÇÃO  

PERFIL SOCIAL 

Participaram desta pesquisa 333 servidores técnico-administrativos, sendo 67,3% do 

gênero feminino. 

Gráfico 1: Distribuição do gênero dos técnico-administrativos. 

 

No contexto da idade, os técnico-administrativos concentram-se, prevalentemente, em 

36,6% na faixa etária de 51 a 60 anos, seguido do percentual da faixa etária jovem de 31 a 40 anos 

com 23,4% e de 41 a 50 anos com 19,2%. 

Gráfico 2: Distribuição dos técnico-administrativos por idade 

. 

 

Quanto à participação dos técnico-administrativos na Autoavaliação Institucional deste 

ano tivemos maior adesão nos seguintes Campus: Petrolina com 9,3%; Nazaré da Mata com 8,4%; 

FCAP e FOP com 7,8% e POLI com 7,2%. Destacamos a adesão da Reitoria que está 

representada por 25,3% dos técnico-administrativos participantes do processo avaliativo de 2017. 



 

 

Gráfico 3: Distribuição dos técnico-administrativos por Campus. 

 

 

Analisando o estado civil, 59,2% declaram-se casados ou em relação estável seguido de 

26,4% solteiros, e no menor número encontramos os separado/divorciado com 10,5% e viúvo 

3,9%. 

Gráfico 4: Distribuição dos técnico-administrativos por estado civil.  

 

Apenas 3% dos técnico-administrativos declararam-se deficientes, destes 1,5%, de acordo 

com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, informaram apresentar deficiência física, 0,9% visuais 

e 0,6% auditivo.  

 

 

 



 

 

Gráfico 5: Possui algum tipo de deficiência, enquadrada no estatuto da pessoa com deficiência?  

 

 

Gráfico 6: Se Sim qual sua deficiência, enquadrada no estatuto da pessoa com deficiência? 

 

 

PERFIL FUNCIONAL 

 

No nível de formação profissional, predominam os servidores técnico-administrativos de 

nível superior: 32,7%, com graduação; 29,4% com especialização; com mestrado e doutorado 

totalizam um pequeno percentual de 3,6%. Os respondentes de Educação  Médio perfazem 

28,2% enquanto os de escolaridade de Fundamental são 6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 7: Distribuição dos técnicos administrativos por Escolaridade. 

 

 

Ao analisar as categorias funcionais dos técnico-administrativos observa-se uma pequena 

diversidade de categorias demonstrando que a UPE dispõe de profissionais cedidos por outros 

órgãos públicos e contratados pela UPE e pela IAUPE, mas percebe-se haver maior 

concentração de servidores estatutários representado por 85,9% da amostra. 

Gráfico 8: Distribuição dos técnicos administrativos por categoria funcional. 

 

 

Considerando o tempo de serviço dos servidores do quadro permanente da UPE, a 

maioria 33,6% desempenha suas atividades de 3 a 15 anos; seguido de 24,9% que estão na UPE 

de 26 a 35 anos; e de 16 a 25 anos de serviços representam nessa pesquisa 15,3%. Enquanto 

12,3% está no estágio probatório, ou seja, até 3 anos de vínculo com a UPE. 

 

 

 



 

 

Gráfico 9: Tempo de serviço na UPE (em anos). 

 

 

A renda mensal dos técnico-administrativos demonstra que esse segmento avaliador 

apresenta um percentual elevado com faixa salarial entre 1 a 2 salários mínimos, com 72,7%; 

seguido de 22,2% com salários entre 3 a 4 salários mínimos. 

Gráfico 10: Distribuição dos Técnico-administrativos, segundo renda mensal. 

 

  

No item de critério de escolha da UPE como instituição de trabalho em 76% creditam ser 

à estabilidade no emprego seguido de 15% que consideraram a credibilidade da instituição. 

 

 

 



 

 

Gráfico 11: Motivo mais importante para escolha da UPE como local de trabalho. 

 

 

PERFIL AMBIENTAL DE TRABALHO 

Quanto ao Ambiente de Trabalho na UPE, segue a tendência de avaliações passadas de 

bem avaliado: 56,2% apontam como excelente e bom, e apenas 16,5% consideram que seu 

ambiente de trabalho é ruim e péssimo.   

Gráfico 12: Atribua seu conceito para o ambiente de trabalho na Instituição 

 

 

 Em relação ao Ambiente de Trabalho no Setor, os técnicos consideram o ambiente ainda 

melhor que o geral da UPE, pois 67,6% consideram o Ambiente de Trabalho excelente ou bom, 

enquanto 13,8% se posicionam entre ruim e péssimo.  

 

 

 



 

 

Gráfico 13: Atribua seu conceito para o ambiente de trabalho no setor. 

 

 

PERFIL DO ESTÍMULO INSTITUCIONAL 

A questão que trata da política de melhoria e qualidade de vida dos servidores técnico-

administrativos nos revela que 68,7% estão extremamente insatisfeitos.  

Gráfico 14: Atribua seu conceito para as Políticas de melhoria e Qualidade de Vida 

 

Os dados nos revelam que o Sistema de Progressão Funcional não atende aos anseios 

desse segmento da comunidade universitária, pois 62,2% consideram ruim ou péssimo e apenas 

18,3% como excelente ou bom. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 15: Atribua seu conceito para a Progressão Funcional dos técnico-administrativos 

 

 

Os dados apontam para uma a insatisfação por parte dos técnico-administrativos com a 

Política Salarial, pois 74,8% consideram-na péssima ou ruim, enquanto 13,2% informam 

considerar como boa ou excelente. 

Gráfico 16: Atribua seu conceito para a Política Salarial dos técnico-administrativos 

 

 

Em relação à Estrutura Hierárquica da Universidade, 49,2% do segmento avaliador dos 

técnico-administrativos de Unidade de Educação e Reitoria, consideram como bom ou excelente, 

mas para 22,8% é ruim ou péssimo.   

 

 



 

 

Gráfico 17: Atribua seu conceito para Estrutura Hierárquica da Universidade 

 

 

Para o Grau de Satisfação e Motivação Profissional na Unidade de Educação  e Reitoria, 

40,2% dos técnico-administrativos considera excelente ou bom, enquanto 30,1% consideram 

péssimo e ruim.  

Gráfico 18: Grau de Satisfação e Motivação Profissional 

 

 

Quanto à atuação da Direção da Unidade da Educação referente à transparência e aos 

canais de comunicação 61% informam ser boa ou excelente enquanto uma pequena parte de 

14,4% acham que é ruim ou péssimo.  

 



 

 

Gráfico 19: Atuação da Direção da Unidade onde você trabalha com respeito aos aspectos 
de transparência e canais de comunicação. 

 

 

 Os dados nos revelam que as Relações Interpessoais entre os técnico-administrativos que 

trabalham na Unidade de Educação e Reitoria consideraram como excelente ou boa por 65,4% e 

apenas 9,6% a consideram como ruim ou péssima. 

 

Gráfico 20: Analise as Relações Interpessoais na Unidade de Educação que Trabalha  

 

 

A atuação da Chefia imediata, como nos anos anteriores, também foi bem avaliada, pois 

76,9% atribuíram conceitos excelente e bom, e somente 11,4% como péssimo e ruim. 



 

 

Gráfico 21: como você avalia a atuação da sua chefia imediata? 

 

 

A Resolutividade e agilidade do SIG@ nas solicitações entre as instâncias do Sistema de 

controle acadêmico: Unidade de Educação x Reitoria x UFPE são consideradas como regular por 

43,8% dos técnicos-administrativos seguidos de 35,4% como excelente e bom.  

Gráfico 22: A Resolutividade e agilidade do SIG@ 

 

 Sobre a Resolutividade institucional em situação de conflito no âmbito administrativo é 

considerado pelo segmento avaliador em análise como excelente e bom por 55,6% dos técnico-

administrativos, sendo mal avaliado por apenas 18,9%.  

 



 

 

Gráfico 23: Resolutividade institucional em situação de conflito no âmbito administrativo 

 

  

 Sobre a socialização pelos gestores das decisões administrativas colegiadas e o 

acompanhamento das informações pelos setores administrativos foi considerado como positivo 

pela maioria, 51%, dos técnico-administrativos. 

Gráfico 24: A socialização pelos gestores das decisões administrativas colegiadas. E o 

acompanhamento das informações pelos setores administrativos 

 

  

No item que questiona a transparência no processo eleitoral universitário a 

maioria, 62,5% dos técnico-administrativos, considera excelente e bom. 



 

 

Gráfico 25: A transparência no processo eleitoral universitário 

 

  

 Quando questionados sobre as reuniões com chefias do setor e participação 

nos demais processos de tomada de decisão 56,7% avaliam como excelente e bom.  

 

Gráfico 26: Reuniões com chefias do setor e participação nos demais processos de 

tomada de decisão 

 

 62,8% dos técnico-administrativos consideraram como excelente e bom os 

serviços administrativos prestados, correspondem às suas expectativas de bons 

serviços. 



 

 

Gráfico 27: serviços administrativos prestados correspondem às suas 

expectativas de bons serviços 

 

 

CONDIÇÕES FACILITADORAS DA MOBILIDADE E DA GESTÃO 

 Na visão de 64,3%, os técnico-administrativos acreditam que existe 

acessibilidade arquitetônica (rampas, batentes, elevadores, etc) do ambiente de 

trabalho, permitindo o acesso às pessoas com mobilidade reduzida, o uso com 

segurança, visibilidade e autonomia. 

Gráfico 28: acessibilidade arquitetônica (rampas, batentes, elevadores, etc) do 

ambiente de trabalho, permitindo o acesso às pessoas com mobilidade reduzida, o 

uso com segurança, visibilidade e autonomia 

 

 



 

 

 Para 81% dos técnico-administrativos há acessibilidade atitudinal que é 

assegurada no trabalho, com liberdade de expressão e respeito ao outro, sem 

preconceitos, estigmas e descriminações.  

Gráfico 29: acessibilidade atitudinal que é assegurada no trabalho, com liberdade 

de expressão e respeito ao outro, sem preconceitos, estigmas e descriminações  

 

 Quando questionados se existe acessibilidade às comunicações para 

deficientes físicos: face a face, Língua de Sinais, escrita e indicações dos espaços 

acadêmicos, escrita com letras ampliadas, incluindo Braile, computadores 76% dos 

técnico-administrativos desconhecem essa acessibilidade. 

 

Gráfico 30: acessibilidade às comunicações para deficientes físicos: face a face, 
Língua de Sinais, escrita e indicações dos espaços acadêmicos, escrita com letras 

ampliadas, incluindo Braile, computadores 

 
  



 

 

Em 53,1% dos técnico-administrativos não reconhecem que a 

sustentabilidade financeira da Universidade tem assegurado um bom 

funcionamento das atividades administrativas. 

Gráfico 31: sustentabilidade financeira da Universidade tem assegurado 
um bom funcionamento das atividades administrativas 

 
 
 
CONSIDERAÇÕES 

 
            PERFIL SOCIAL 

A análise dos dados dos técnico-administrativos nos anos 2015, 2016 e 2017 permite 

elaborar um perfil do grupo apresentando a maioria pertence ao gênero feminino, com idade 

entre 40 a 60 anos; a maioria é casado ou tem relação estável e poucos são portadores de 

deficiência.  

           PERFIL FUNCIONAL 

Os técnico-administrativos são representados, em sua maioria na escolaridade tem nível 

médio e superior; também são maioria na categoria funcional como efetivos; com tempo de 

serviço de 3 a 20 anos de tempo de serviço prestado a UPE; com média salarial entre 1 e 2 

salários mínimos e que optaram por trabalhar na UPE devido da estabilidade do emprego.    

           PERFIL AMBIENTAL DE TRABALHO 

Um comparativo de sua visão do ambiente de trabalho identificou-se que no primeiro ano 

em estudo, 2015, os técnico-administrativos consideravam o ambiente de trabalho na UPE e no 

Setor como ruim, diferentemente dos anos seguintes que passaram a considera-lo como 

excelente. 



 

 

PERFIL DO SISTEMA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL 

Na comparativa dos anos em estudo identificou-se que o perfil do sistema de progressão 

funcional é extremamente insatisfatório com a Progressão Funcional e com as Políticas Salariais. 

No ano de 2015, a Estrutura Hierárquica na Unidade de Educação que trabalha foi considerada 

péssimo diferentemente dos anos seguintes que o consideraram excelente, o mesmo cenário 

percebe-se no item que questiona o Grau de Satisfação e Motivação Profissional na Unidade de 

Educação. A atuação da Direção de Unidades de Educação, referente aos aspectos de 

transparência e canais de comunicação sempre foi muito bem avaliada. 

 

 

4.6  AVALIAÇÃO DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DO 

COMPLEXO      HOSPITALAR DA UPE 

 

 

A Autoavaliação Institucional é uma exigência da Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que 

instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior-SINAES, com a finalidade de 

promover os processos de Autoavaliação de Instituições de Educação Superior do Sistema 

Nacional de Educação. O Complexo Hospitalar-CH da UPE integra o Campus de Santo Amaro 

em Recife. Enquanto centro articulado de formação profissional e polo assistencial pertencente à 

Rede Estadual de Saúde, o complexo Hospitalar está inserido na Autoavaliação Institucional da 

UPE por fazer parte dos processos de Educação, de pesquisa e de extensão, mesmo sendo suas 

três Unidades Hospitalares financiadas e também avaliadas pelo SUS.    

                    METODOLOGIA 

Nas três Unidades Hospitalares: Hospital Universitário Osvaldo Cruz-HUOC, Centro 

Integrado de Saúde Amaury de Medeiros-CISAM e Pronto Socorro Cardiológico Universitário 

Professor Luiz Tavares-PROCAPE, a Autoavaliação Institucional é coordenada pela 

Superintendência do Complexo Hospitalar e desenvolvida pelas Comissões Setoriais de 

Avaliação-CSAs das Unidades Hospitalares, de forma articulada com a Comissão Própria de 

Autoavaliação Institucional-CPA. 

         O Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco-UPE considera a 

importância de ter um questionário específico, em virtude das afinidades, especificidades e 

complementaridades das Unidades Hospitalares. A razão pela qual houve a necessidade de 



 

 

construir um questionário específico para a saúde, como instrumento de coletas de dados, para 

obter informações dessas comunidades a serem analisadas comparando-as com as missões de 

Ensino, pesquisa, extensão e assistência à saúde, de forma articulada com o sistema SUS. 

Portanto, os dados consolidados neste processo avaliativo, resultaram do trabalho coletivo na 

elaboração e aplicação do questionário, que foi o instrumento de coleta de dados da 

Autoavaliação/2017.     

O questionário da Autoavaliação foi aplicada via email para os respondentes integrantes 

das atividades desenvolvidas nas Unidades Hospitalares. Suas informações foram obtidas a partir 

das respostas dos servidores estatutários, com contrato temporário e estatutário de órgão público 

à disposição da UPE, também terceirizado, estagiário e reeducando respondidos no processo 

avaliativo. 

O questionário era composto de 27 questões que abordavam perfil socioeconômico, 

funcional e formação profissional dos respondentes; conhecimento do grau de satisfação com o 

seu ambiente de trabalho, suas relações interpessoais no ambiente no trabalho, adequação da 

formação profissional ao trabalho, nível de conhecimento profissional quanto às atividades que 

desempenham atualmente nos Hospitais e quanto à presença de preceptores, bem como os 

programas de residência, de orientação de estágios curriculares e projetos de pesquisa e/ou 

extensão na instituição. 

    O questionário do ano anterior reelaborado pela CPA permitiu melhor entendimento 

das questões e as respostas ficaram mais precisas e objetivas, favorecendo uma análise mais crítica 

e realística das Unidades Hospitalares, cumprindo com os objetivos do SINAES e possibilitando 

subsidiar o planejamento no que se refere à qualidade da formação de recursos humanos, à 

geração de conhecimento e à excelência da prestação de Assistência à Saúde da população. A 

Autoavaliação da UPE é uma oportunidade de melhoria interna da instituição, já que o 

diagnóstico realizado subsidiará o processo decisório, em busca do alcance dos padrões de 

excelência da qualidade, definidos pelos MS e MEC. 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

ANÁLISE DOS RESPONDENTES 

1. RESPOSTAS DOS RESPONDENTES NOS ANOS DE 2017, 2016 E 2015. 

2017 2016 2015 

CISAM HUOC PROCAPE CISAM HUOC PROCAPE CISAM HUOC PROCAPE 

         

26,83% 29,80% 43,38% 33,27% 25,77% 40,96% 38,83% 17,50% 31,67% 

 

    

 

 

 

 

 

       

 

 

     

 

 

 

ANÁLISE: Houve um crescimento anual no total de respondentes no CISAM e 

PROCAPE, apresentando uma discreta queda no percentual do HUOC. Mesmo assim, ainda é baixa 

a adesão dos funcionários na Avaliação Institucional (AI), sendo inferior a 44% dos respondentes no 

período de 2015 a 2017.  Muito foi feito para melhorar a quantidade e qualidade da AI, mas a 

implantação de uma cultura ativa de Avaliação, por parte de todos da instituição deve ter maior 

atenção e ser muito mais incentivada. Foram identificadas falhas durante o processo da AI 2017 que 

podem explicar os resultados descritas abaixo: 

I- Baixa sensibilização dos gestores nos serviços para a adesão à AI. 

II- Desvalorização da AI pelos funcionários. 

III- O período da AI da UPE coincidiu com o da avaliação de desempenho do Estado, que é 

obrigatória, confundindo os profissionais. 

IV- Dificuldades no preenchimento do questionário on-line, fazendo com que não 

concluíssem as avaliações devido às dificuldades de acessos pelo CPF do respondente.  



 

 

V- Falta de infraestrutura para a coleta dos dados para aplicar os questionários, no que diz 

respeito ao número insuficiente de computadores e ausência de acesso à rede de 

internet, em alguns setores dos hospitais. 

VI- Reduzida divulgação visual da AI, número de banners insuficiente para exposição nos 

Hospitais. 

VII- Discreta participação de alguns componentes das CSAs no processo da AI. 

 

2. RESPOSTAS EM RELAÇÃO AO GÊNERO 

 

 

ANÁLISE: Ao longo dos três perceba-se a predominância do sexo feminino, mas os dois 

gêneros apresentam percentual de participação com pequenas alterações nas 3 unidades 

hospitalares. Isso demonstra o fenômeno o fenômeno de feminilização dos profissionais de 

Saúde nos três Hospitais da UPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. RESPOSTAS EM RELAÇÃO À IDADE 
 

 

 

ANÁLISE: Nos anos de 2017,2016 e 2015 o percentual dos respondentes na faixa etária 

de até 30 anos foi baixo, sendo esse percentual mais baixo em 2015. Nesta faixa etária estão os 

ingressantes da UPE por concurso, cuja tendência é de aumento de servidores dos três Hospitais 

com menor idade, ou seja, a sua população de está cada vez mais jovem. Na faixa etária de 31-40 

anos em 2015 o percentual manteve-se baixo, porém em 2016 e 2017 teve um aumento 

significativo mantendo-se com um percentual próximo nos 2 anos. Na faixa etária de 41-60 anos 

teve um aumento de respondentes nessa faixa nos anos de 2015 e 2017. Destaca-se no ano de 

2015 um aumento do percentual do PROCAPE com relação ao HUOC e ao CISAM. Na faixa 

etária de 61-70 anos o maior percentual de respondentes foi em 2015, nos anos 2015 e 2016 

aconteceu uma diminuição significativa. 

Os respondentes maiores de 70 anos aparecem até 2015 nos três Hospitais e desaparecem 

nos anos seguintes em todos os Hospitais, estando presente uma tendência crescente da 

população mais jovem, nos anos de 2016 e 2017, decorrentes de processos seletivos ocorridos 

recentemente na UPE. 

 

 

 



 

 

4- RESPOSTAS EM RELAÇÃO À COR 

Autodeclaração de 
cor p/critério IBGE 

CISAM HUOC PROCAPE 

Resposta      QUANT.  % QUANT. % QUANT. % 

Branca (A1)  118 37,3 155 44,5 173 33,9 

Preta (A2)  38 12,0 33 9,4 56 10,9 

Amarela (A3)  5 1,6 4 1,1 17 3,3 

Parda (A4)  154 48,7 158 45,0 263 51,5 

Indígena (A5)  1 0,3 1 0,2 2 0,4 

Sem resposta  0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Não mostrados  0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  
       
 

 
 
 
 

ANÁLISE: A coleta do quesito cor, raça/cor é obrigatória nos serviços de saúde, segue o 

critério da autodeclaração do respondente dentro dos padrões utilizados pelo IBGE que são 

parda, preta, branca, amarela ou de origem asiática e indígena ou de origem indígena. Essas são as 

cinco categorias de pertencimento racial as quais são usadas em censos, questionários e 

formulários no Brasil afora.  Fato é que convive com a necessidade de pensar nossa população de 

servidores do Complexo Hospitalar, em termos de relações raciais.  Este quesito foi incluído no 

questionário de Autoavaliação Institucional somente em 2017, portanto tem-se aqui a análise 

comparativa com a população do Nordeste e de Pernambuco, sem a comparação de anos 

anteriores.  



 

 

Da totalidade dos respondentes (1178) se autodeclararam de cor parda 48,7%, branca 

37,8%, preta 12,8%, amarelo 2,2%. Identifica-se que no PROCAPE o percentual de 

autodeclarados de cor amarela duplica em relação aos demais hospitais o que pode ter sido uma 

errônea interpretação sobre essa auto declaração, não sendo clara que é amarelo de origem 

asiática.  Sugere-se que no próximo questionário seja claramente colocado amarela (de origem 

asiática), assim como indígena colocar de origem indígena, pois após virem morar na cidade as 

pessoas não se consideram indígenas e o que interessa pelo critério do IBGE é a 

origem. Comparando a população de servidores do Complexo Hospitalar(CH) e a do Brasil entre 

2012 -2016 PNAD (Fonte IBGE) atestamos que a população branca total se compara à da 

população brasileira que é 46,6% em 2012 e 44,2% em 2016, assim como a população preta 

brasileira corresponde a 7,4% em 2012 e 8,2% em 2016, abaixo do demonstrado no CH que 

foi de 11 %. 

 
4. RESPOSTAS EM RELAÇÃO AO VÍNCULO COM A UPE 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. RESPOSTAS EM RELAÇÃO À CATEGORIA FUNCIONAL 

     

 

 

 

  ANÁLISES 5 e 6. ANÁLISE EM RELAÇÃO AO VÍNCULO E À CATEGORIA 

FUNCIONAL RESPECTIVAMENTE 

Em relação ao tipo de vínculo e ao desempenho das atividades profissionais, a maioria nos 

respondentes das três unidades predomina majoritariamente o vínculo estatutário no CISAM 

81,3%, HUOC 84,6% e PROCAPE 60,1%.  

Na categoria Assistente Técnico em Gestão Universitária, teve grande participação do nível 

médio e/ou formação técnica nas três Unidades Hospitalares: CISAM 65,2%, HUOC 61,5% e 

PROCAPE 54,4%. 

Em seguida na categoria Analista Técnico em Gestão Universitária, que corresponde aos 

profissionais com nível superior não médicos.  

Observou-se, também, uma incipiente participação da categoria Médica nas três Unidades, 

correspondendo a CISAM 11,9%, HUOC (10,8%) e PROCAPE (6,8%). 

 

 



 

 

 

6. RESPOSTAS EM RELAÇÃO À ATUAÇÃO NA UPE 

 

     

 ANÁLISE: Observa-se uma discreta participação dos docentes da área de saúde 

assistencial, demostrando que não tem crescido essa participação nos últimos anos, há apenas 

uma tendência de estabilidade.  

7. RESPOSTAS EM RELAÇÃO AO ESTADO CIVIL 

 



 

 

ANÁLISE: Nos anos de 2017/2016 e 2015 a condição de solteiro(a) manteve-se 

estável, com destaque ao percentual de respondentes no PROCAPE em 2015. A condição de 

casado(a)/relação estável dos respondentes preponderou nos três hospitais, observando no 

HUOC o maior percentual no período. Na condição de separado(a)/divorciado(a), o CISAM 

ficou com o maior percentual e PROCAPE com o menor percentual. A condição de viúvo(a) 

manteve-se com percentual estável nos três hospitais. 

8- RESPOSTAS EM RELAÇÃO A TER DEFICIÊNCIA  

 
 

9- RESPOSTAS EM RELAÇÃO AO TIPO DE DEFICIÊNCIA 
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ANÁLISES 8 E 9: Entre os respondentes, praticamente inexistem portadores de 

deficiência, seria recomendável realizar um mapeamento por tipos de deficiência e quem são esses 

portadores, a fim de subsidiar as políticas para este segmento.  



 

 

       O percentual preconizado nas leis trabalhistas é que 5% da força de trabalho deve 

contemplar deficientes. Nesta análise, não é aconselhável a comparação, pois a amostra é muito 

reduzida. 

 

10 RESPOSTAS EM RELAÇÃO À FORMAÇÃO ESCOLAR 

 

 

ANÁLISE: A formação escolar dos servidores ainda demonstra um percentual de 

pessoas somente com apenas o Ensino Fundamental, fato inadmissível em um Complexo 

Hospitalar Universitário, ainda que sejam os terceirizados. Comparando-se os 3 Hospitais em 

2017, o PROCAPE é o que apresenta o maior percentual 5,3%  de respondentes apenas com 

Educação Fundamental. Entre os respondentes do PROCAPE, 34,4% são terceirizados e, 

possivelmente, esta situação tenha influenciado no nível de escolaridade.  

Quanto ao nível de Pós-Graduação, o HUOC e o PROCAPE  apresentam maiores 

percentuais de mestres e doutores, sendo 39 e 35 em números absolutos respectivamente, 

enquanto o CISAM conta com 25.  

Observa-se que, em 2015, houve maior participação de respondentes doutores em 

número absoluto 10 no CISAM. 

Duas ações importantes podem ser sugeridas para a gestão da UPE a partir do resultado 

dos respondentes dos Hospitais:  



 

 

1. Uma ação imediata para qualificar pessoas que trabalham no Complexo 

Hospitalar-CH e que não tenham finalizado os níveis Fundamental e Médio, ainda que 

terceirizado,s e não contratar para a UPE servidores com esse nível de escolaridade.  

2. O elevado quantitativo de respondentes com formação de doutor e de mestres nos 

3 hospitais é indicativo de  existência de uma massa crítica que poderá alavancar a pesquisa 

nessas Unidades, devendo ser realizadas ações engajamento desse contingente.  

 

11. RESPOSTAS EM RELAÇÃO AO TEMPO DE SERVIÇO NA UPE (EM ANOS) 
 
 

     

 

ANÁLISE: Com até 3 anos e de 3 a 10 anos de serviço na UPE, destaca-se a participação 

de respondentes no PROCAPE no período de 2015-2017. De 10 a 20 anos o maior percentual de 

respondentes foi no HUOC e menor percentual aconteceu no PROCAPE no ano de 2015. Nos 

demais intervalos destaca-se o menor percentual de respondentes no PROCAPE. 

 

 

 

 

 



 

 

12. RESPOSTAS EM RELAÇÃO RENDA MENSAL 
 

 

ANÁLISE: Na faixa de 1 a 2 salários mínimos destaca-se a participação de respondentes 

no PROCAPE seguido pelo CISAM nos anos de 2016 e 2017. De 2 a 4 e de 4 a 7 salários 

mínimos destaca-se o percentual de respondentes no HUOC. Nas demais faixas mantivera-se 

com percentual baixo, nas 3 unidades. Analisando a curva ascendente da renda mensal, percebe-

se o seu crescimento ao longo dos três anos.  

     13-  MOTIVO MAIS IMPORTANTE DA ESCOLHA DA UPE PARA TRABALHAR 

       



 

 

ANÁLISE: A “estabilidade” foi a resposta predominante com um percentual que variou 

de 45% a 70% nos hospitais entre 2015 a 2017, seguido da resposta, credibilidade da instituição, 

variando de 11% a 27%. 

Parece ser motivo atrativo e forte no serviço público, onde a “estabilidade” na função 

desempenhada na instituição é garantida por concurso público. Já a “credibilidade” da instituição 

é marcada pelo lugar de destaque que ocupa a UPE no Sistema de Educação Superior e divulgada 

nas mídias locais e nacionais, sendo este fato, conhecido pelos respondentes.  

14- CONCEITO DO AMBIENTE DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO. 

 

         ANÁLISE: No geral, houve redução do conceito “Muito Bom” e aumento do conceito 

“Regular” em todos os Hospitais.  Os resultados como o demonstrado, traduzem uma queda na 

qualidade do ambiente de trabalho. 

 

 

 

 

 

 



 

 

15- CONCEITO SOBRE O AMBIENTE DE TRABALHO NO SETOR 

 

ANÁLISE: Os três hospitais CISAM, HUOC E PROCAPE, no decorrer dos anos 

apresentados, permaneceram numa linha de conceito “Muito bom” e “Regular” em relação ao 

ambiente de trabalho no setor, mesmo identificando queda nos conceitos citados anteriormente, 

no CISAM e HUOC referente ao ano de 2017. 

 É preciso traçar ações para identificar as dificuldades vivenciadas pela Instituição e, neste 

momento, promover discussões para definir como retomar a qualidade anterior dos conceitos 

referente ao ambiente de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16- CONHECIMENTO SOBRE AS INICIATIVAS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

 

17- RESPOSTAS EM RELAÇÂO A CAPACITAÇÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES 

 

 

ANÁLISES 16 e 17– AO CONHECIMENTO SOBRE AS INICIATIVAS DE 
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES 

ANÁLISE: Mesmo tendo 63%, média entre os anos de 2015 a 2017, dos respondentes 

declarando ter conhecimento as iniciativas de formação e capacitação, ainda restam cerca de 

35% que relataram não conhecer as iniciativas para formação profissional e capacitação 

profissional em sua área de atuação. Isso é muito impactante, pois o servidor da saúde tem que 

ter um número mínimo de horas de capacitação por ano e isso deve atingir 100% dos 

colaboradores.  



 

 

18- CONHECIMENTO PROFISSIONAL ADEQUADO ÀS ATIVIDADES 
19-  

              

ANÁLISE: Os respondentes de 2017 afirmaram que o seu conhecimento profissional 

estava adequado em cerca de 93%. Não foi possível avaliar comparativamente pois houve uma 

mudança na estratificação da pergunta para sim/não enquanto nos anos anteriores havia uma 

gradação para avaliar adequação. Os respondentes em 2017 demonstraram que o seu 

conhecimento é bem suficiente para desempenhar as funções.  

 

19- DISTRIBUIÇÃO DAS RESPOSTAS EM RELAÇÂO A SATISFAÇÃO COM AS 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO TRABALHO 

 

         



 

 

ANÁLISE: Os resultados da Autoavaliação permite observar distribuição semelhante às 

unidades do complexo hospitalar no item de Relações Interpessoais no trabalho, com a maioria 

dos respondentes (mais de 80%) atribuindo conceito Excelente ou Muito Bom.  

As relações interpessoais no ambiente de trabalho se estabelecem a partir das interações 

mútuas, que propiciam o desenvolvimento de ações conjuntas para o exercício das atividades 

profissionais. No âmbito da área de saúde, as relações harmoniosas possibilitam o alcance de 

metas, objetivos institucionais e o desenvolvimento pessoal. Por outro lado, as relações tensas e 

ou conflituosas comprometem o trabalho em equipe, a qualidade assistencial e consequentemente 

o cumprimento das metas institucionais. (MARTINS et al. 2012; WAGNER et al. 2009). 

 

20- GRAU DE SATISFAÇÃO PROFISSIONAL NA INSTITUIÇÃO 

 

     

  ANÁLISE: As respostas apontam para concentração nos conceitos Excelente e Muito 

Bom. Define-se Satisfação no trabalho como um estado emocional agradável ou positivo, que 

resultou de uma experiência profissional. Fatores como questões financeiras e de carreira, 

desgaste físico e emocional, condições de oferta de assistência adequada, bem como autonomia 

profissional influenciam o conceito atribuído por profissionais de saúde a este item (CURA; 

RODRIGUES, 1999). 

 

 



 

 

21- NÍVEL DE CONHECIMENTO DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS 

PRECEPTORES DO PROGRAMA DA RESIDENCIA MÉDICA NOS HOSPITAIS-UPE 

 

ANÁLISE:  A proporção de conhecimento acerca do tema preceptoria nas residências foi 

em torno de 55% no ano de 2017. Não faremos análise comparativa com os anos anteriores, pois 

os scores das respostas foram diferentes nos anos de 2015 e 2016, impossibilitando essa análise. 

A pergunta se refere ao nível de conhecimento dos programas de residência que hoje são 

bem abrangentes, tendo a Residência Médica, de Enfermagem, de Nutrição, de Cuidados Paliativos 

e multiprofissionais, entre os hospitais.  

 

22- NÍVEL DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO DE 

ESTÁGIOS CURRICULARES NOS HOSPITAIS DA UPE. 

 

 



 

 

ANÁLISE: A proporção de conhecimento acerca do programa de orientação de estágios 

curriculares nos hospitais da UPE foi em torno de 51% no ano de 2017. Não faremos análise 

comparativa com os anos anteriores, pois os scores das respostas foram diferentes nos anos de 

2015 e 2016, impossibilitando essa análise. 

 Os resultados demonstram que há falhas na divulgação dos programas existentes, visto que 

as missões dos Hospitais Universitários deverão ser amplamente divulgados, sendo primordial a 

atenção dos gestores para os dados apresentados. 

 

23- DISTRIBUIÇÃO DAS RESPOSTAS EM RELAÇÃO AO NÍVEL DE 

CONHECIMENTO DA ORIENTAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E/OU 

EXTENSÃO NOS HOSPITAIS DA UPE 

           

 

ANÁLISE: Os dados demonstram que os respondentes não têm conhecimento dessa 

atividade, na análise do ano de 2017. Não sendo possível uma análise comparativa com os anos 

anteriores 2015 e 2016, pois os scores das respostas foram diferentes. 

É fundamental que haja uma pesquisa para identificar a razão pela qual não os servidores 

declaram não terem conhecimento acerca de projetos de pesquisa e extensão nos hospitais do 

complexo Hospitalar.  

Há dois anos houve a criação de um Simpósio do Complexo Hospitalar, que teve como um 

dos objetivos, estimular a disseminação do conhecimento dos projetos de extensão e de pesquisa 

dentro do Complexo Hospitalar. Como ação deverá ser criada comissões que possam divulgar 

mais os eventos e possibilidades de disseminação do conhecimento gerado a partir de projetos. 

 



 

 

24- TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR PRECEPTOR DE PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

NOS HOSPITAIS DA UPE 

TÉCNICO DE NÍVEL 
SUPERIOR QUE É 
PRECEPTOR DE 
PROGRAMA DE 

RESIDENCIA NOS 
HOSPITAIS DA UPE   

2017 2016 2015 

Sim  20,89 16,24 11,74 14,67 20,7 44,59 37,99 35,34 56,07 

Não  38,29 35,9 40,12 9,78 6,67 6,84 24,75 20,15 12,97 

Não se aplica (A3) 40,82 47,86 48,14 10,05 12,63 6,84 17,19 18,32 12,55 

Sem resposta 0 0 0 17,12 17,89 13,47 8,82 15,45 9,62 

Não mostrados 0 0 0 0 0 0 11,17 10,73 8,79 

 

 

NOTA: O gráfico corresponde a apenas dois itens respondidos sim e não. 

 

ANÁLISE: Em 2017, houve declínio da participação do servidor da área da saúde nos 

programas formais da instituição, como preceptor. Sugere-se a realização de uma análise acerca 

dessa situação, para avaliar e planejar a quantidade de preceptores necessários em cada Unidade 

de Educação e Saúde, atendendo aos programas de residências existentes nos Hospitais para 

cumprimento da missão dos Hospitais Universitários. 

 

 

 

 
 
 



 

 

25- RESPOSTAS EM RELAÇÃO AO TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 
ORIENTADOR DE ESTÁGIOS CURRICULARES NOS HOSPITAIS DA UPE 

                   
 

ANÁLISE: É evidente o aumento da participação dos servidores como orientadores de 

estágios curriculares. Esta é uma boa indicação de envolvimento dos servidores com o ensino, 

com a efetiva integração ensino-serviço nos Hospitais. 

 
 

26-  DISTRIBUIÇÃO DAS RESPOSTAS EM RELAÇÃO AO TÉCNICO DE NÍVEL 
SUPERIOR QUE ORIENTA PROJETOS DE PESQUISA E OU EXTENSÃO NOS 
HOSPITAIS DA UPE   

                   

 

ANÁLISE: A orientação em projetos de pesquisa e extensão, identificada entre os 

respondentes, não tem demonstrado crescimento nos últimos anos, até 2017. Essas são atividades 

essenciais para os Hospitais Universitários para integração Educação e serviço. Deverão ser 

promovidas ações para a reversão desse pouco envolvimento nessas áreas. 

5. AVANÇOS REALIZADOS PELA UPE 

 

Nas diferentes áreas dos cursos da Universidade de Pernambuco-UPE que foram  

objetos de análise na Autoavaliação Institucional 2017, foi possível divisar alguns avanços e 

conquistas ao longo do triênio 2013-2015.  

Os resultados da percepção dos estudantes sobre o seu processo formativo estão 

devidamente organizados em três grandes blocos: 1) Organização Didático-Pedagógica, com 

maior número de indicadores; 1) Infraestrutura; 3) Oportunidades de Ampliação da Formação 

Acadêmica e Profissional. Entre as questões com melhores escores de avaliação, esta 



 

 

Universidade vem demonstrando grande importância ao processo formativo dos alunos, tais 

como: oferecer aos estudantes oportunidades de trabalho em equipe, desenvolver consciência 

ética e profissional e aumentar a capacidade de reflexão e argumentação. Os cursos também têm 

favorecido o desenvolvimento da capacidade do aluno de aprender e atualizar-se 

permanentemente, bem como exigindo dos estudantes uma organização frequente e sua 

dedicação aos estudos. As experiências obtidas nos estágios e na elaboração dos trabalhos de 

conclusão de curso têm contribuído, de forma importante, para a formação profissional e vêm 

sendo ressaltadas pelos estudantes ao longo do triênio.  

Tais resultados indicam, de certo modo, que a UPE tem desenvolvido um grande 

esforço e colhido bons resultados em termos de formação de cidadãos competentes, éticos e 

comprometidos com os problemas da sociedade, procurando contar com um corpo docente cada 

vez mais qualificado e engajado no compromisso de oferecer aos alunos uma formação que 

contempla o desenvolvimento de competências e habilidades de forma ampla e diversificada. 

 

6. DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS 

 As informações geradas a partir de questões disponibilizadas no questionário do 

estudante do ENADE permitem uma compreensão da percepção dos alunos sobre o seu 

processo formativo e de aspectos ligados à infraestrutura disponibilizada pela Universidade. Tais 

informações permitem também uma visão das potencialidades e fragilidades desse processo 

formativo, deixando emergir uma série de desafios a serem enfrentados pelos gestores da 

Universidade e que requerem uma conversão de tais desafios em políticas, planos e ações de 

melhoria institucional. 

 Ao exame do ciclo avaliado no presente relatório, ficaram evidentes muitas questões 

relativas à infraestrutura, parecendo ser o tópico mais presente entre os que denotam maior 

fragilidade nas questões analisadas.          

Em todos os períodos investigados foi apontada a carência no acervo físico e virtual 

disponível aos estudantes pelas Bibliotecas de cada Campus, sendo este um grande desafio à 

UPE, na busca de ampliação destes espaços e do acervo físico e virtual disponível, além do acesso 

a esses acervos. 

Outros grandes desafios ainda referentes à Infraestrutura dizem respeito à 

disponibilização de recursos tecnológicos para o processo educativo, bem como de monitorias, 

de criação de espaços de convivência e de lazer nos diversos Campi e melhoria das condições das 

salas de aulas em determinadas Unidades. Foi recorrente a necessidade, entendida também como 



 

 

uma reivindicação da construção de refeitórios e cantinas, bem como a melhoria e ampliação e 

das instalações dos banheiros nas Unidades. 

O segundo desafio mais relevante diz respeito à Organização Didático-Pedagógica, 

ficando evidentes as necessidades de: ampliação de oportunidades que permitam aos estudantes a 

superação de dificuldades no processo de ensino-aprendizagem; maior interação das 

coordenações de cursos; que determinadas questões pedagógicas possam ter respostas imediatas; 

melhoria do relacionamento entre a coordenação, a gestão, os docentes e os estudantes; criação 

de processos avaliativos específicos do trabalho pedagógico e dos componentes curriculares nos 

mais diversos cursos da Universidade; e maior participação dos estudantes em processos 

avaliativos institucionais. O desafio inicial seria identificar ações avaliativas institucionais já 

existentes, incentivando o desenvolvimento e a ampliação das ações, de forma descentralizada.  

Outro grande desafio, quase de natureza permanente, é de integrar cada vez mais os 

resultados das avaliações com as atividades de planejamento da Universidade, especialmente na 

construção do PDI. 

Finalmente, cabe ressaltar o desafio da criação de canais de divulgação dos resultados 

dos diversos processos avaliativos a todos os interessados e que os resultados das avaliações 

gerem ações de melhoria. 

 

7.AVANÇOS  

A UPE precisa estar sempre avançando institucionalmente para não estagnar após a 

constatação de suas melhorias, assim deve cuidar, permanentemente, do(a): 

I- concentração da faixa etária docente entre 31 a 60 anos, com 77,6% dos docentes do quadro 

do magistério superior da UPE;  

II- contratações para carreira docente no último trimestre de cada ano;  

III-  universalização da Autoavaliação Institucional e melhoria da participação docente nesse 

evento; 

IV-  elevação do nível de qualificação docente para o Stricto Sensu, em 91,41% com formação de 

mestrado, doutorado e pós-doutorado;  

V-  consolidação do quadro docente alcance de um contingente de 92,50% de efetivos, na 

carreira do magistério superior da UPE;  

VI- avanços da comunicação transparente no âmbito da UPE. 



 

 

VII- A divulgação da Autoavaliação nas Unidades Hospitalares pelas CSAs vem ganhando 

importância considerável para melhoria da cultura de Avaliação Institucional, no mmento em 

que se verifica um aumento da capacidade de reflexão e argumentação das equipes de 

trabalho em prol de melhoria do serviço.  

VIII- As CSAs vislumbram que alguns avanços foram alcançados, como o reconhecimento e o 

apoio demonstrado pelos gestores, que vem sendo de suma importância para o desempenho 

das avaliações anuais. As experiências obtidas com as Autoavaliações anteriores 

retroalimentam os ajustes e melhorias no questionário, de forma cíclica, permitindo a 

elaboração de questões com melhores escores de avaliação das Unidades Hospitalares da 

UPE. 

 

8. AÇÕES PARA MELHORIA DA UPE 

I- Ampliar o quadro de professores efetivos da UPE; 

II- Ampliar os investimentos para bolsa de iniciação científica, pesquisa, extensão e 

monitoria, incentivando a produção científica; 

III- Ampliação dos investimentos para publicação da produção científica dos professores. 

IV- Investimento em infraestrutura e tecnologias para o desempenho do trabalho docente; 

V- Melhoria da internet em todos os Campi da Universidade, favorecendo a comunicação e 

interação entre Unidades de Ensino e Saúde. 

VI- Definição de uma política de planejamento de ações, visando melhor integração entre as 

ações de ensino, pesquisa, extensão e assistência à saúde, desenvolvida pelas Unidades de 

Ensino e Hospitais Universitários.  

VII- Qualificação das condições gerais da infraestrutura da Universidade de Pernambuco. 

VIII- Ampliação do acervo físico e virtual das Bibliotecas.  

IX- Ampliação do acesso a bases de dados de Bibliotecas virtuais. 

X- Incentivo ao uso de novos métodos de ensino e melhoria das condições e estágio 

obrigatório. 

XI- Ampliação das tecnologias de informação em rede. 

XII- Revisão dos projetos pedagógicos dos cursos, à luz das novas demandas da sociedade do 

mundo de trabalho e dos avanços científicos e tecnológicos. 

XIII- Melhoria da gestão universitária. 



 

 

XIV- Desenvolvimento de melhores estratégias de comunicação e das tecnologias inovando-as 

e renovando-as. 

XV- Aquisição e substituição dos equipamentos, materiais, acervo físico e virtual de 

bibliotecas, ambientes de aulas práticas, laboratórios que se encontram precarizados, em 

decorrência de anos sem substituição e reposição.  

XVI- Construções de melhoria, de ampliação e de reformas dos prédios e para as demandas não 

atendidas há uma década para novas demandas. 

XVII- Ampliação dos quadros docentes para atender as demandas do Ensino, da pesquisa e da 

extensão. 

XVIII- Ampliação do Curso técnico-administrativos para a educação e para os Hospitais e neste, 

para atender especializações e pessoal de saúde para as demandas reprimidas de algum 

favor e para novas especialidades.  

XIX- Ampliação dos quadros efetivos de docentes e de técnicos administrativos para a 

educação Superior, hospitais, pós-graduação, graduação e bibliotecas dos quadros de 

Saúde e cursos novos.  

XX- Adoção de política de servidores com formação especializada multidisciplinar para 

atender à pequena população de deficientes e assegurar a sua inclusão social com 

condições de estudo.  

XXI- Melhoria na comunicação e relacionamento entre servidores e estudantes.  

XXII- Manutenção da qualidade da escolaridade e da secretaria nos conceitos bom e excelente. 

XXIII- Melhoria do trabalho desenvolvido entre técnicos administrativos.  

XXIV- Melhoria da atuação dos Coordenadores de Pesquisa.  

XXV- Definir uma política arrojada de extensão para demonstrar as experiências extensionistas e 

a implantação efetiva como componente curricular.  

XXVI- Destinar recursos financeiros para inscrição em eventos diários e outros custos 

necessários à participação de docentes e alunos da UPE, a fim de manter conceitos de 

docentes e alunos, em ótimo e excelente.  

XXVII- Elevar para excelente e bom a participação de docentes e alunos em atividades de 

extensão, para sair definitivamente do conceito péssimo e ruim.  

 

  As potencialidades e fragilidades do processo de avaliação permitem visualizar os 

grandes desafios ainda a serem enfrentados pelos gestores das Unidades Hospitalares e pelas suas 

CSAs frente à crise financeira no Estado de Pernambuco que condicionou o Decreto Estadual Nº 

42.601, de 26 de janeiro de 2016 instituindo o Plano de Monitoramento de Gastos- PMG, , 

previsto até 2018. 
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ANEXOS – QUESTIONÁRIOS  

 

QUESTIONÁRIO DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UPE 2017 

SEGMENTO: DOCENTE 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 
1. CPF: __________________________ 
2. Gênero: (  ) Masculino    (  ) Feminino  
3. Idade: (  ) até 30 anos(  )31 – 40 (  ) 41 – 50 (  )51 – 60 (  ) 61 – 70  (  ) Maior que 70 anos 
4. Unidade de Educação:______________________ 
5. Curso(s):____________________ 

 
II- PERFIL DOS RESPONDENTES 

 
      Escolha uma das seguintes respostas: 

6. Estado civil? 
a) Solteiro(a) 
b) Casado(a)/união estável 
c) Separado(a) / divorciado(a) 
d) Viúvo(a). 

 
7. Possui algum tipo de deficiência, enquadrada no Estatuto da Pessoa com Deficiência? 
a) Sim 
b) Não. 

 
7.1 Se sim, qual a sua deficiência, enquadrada no Estatuto da Pessoa com Deficiência:  
a) Física 
b) Auditiva 
c) Visual 
d) Intelectual 

 
 

 

A Universidade de Pernambuco agradece por ter contribuído para Autoavaliação Institucional da 
UPE. 

 

 

SEGMENTO: MODALIDADE 
A DISTÂNCIA/DOCENTE 

 
 

I- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
CPF: _____________________________ 

Gênero: (  ) Masculino    (  ) Feminino   

Idade: (  )até 30 anos (  )31 – 40 (  )41 – 50  

(  )51 – 60  (  )61 – 70 (  )Maior que 70 anos 

Unidade de Educação : 
_________________ 

II- PERFIL DOS RESPONDENTES  
Escolha uma das seguintes respostas 

1 Estado Civil 
a) Solteiro(a) 
b) Casado(a)/União Estável 

c) Separado(a)/Divorciado(a) 
d) Viúvo(a). 

 

2 Possui algum tipo de deficiência, 
enquadrada no Estatuto da Pessoa 
com Deficiência? 

a) Sim 
b) Não. 
 
a. Se sim, qual a sua deficiência, 

enquadrada no Estatuto da Pessoa 
com Deficiência  

a) Física 
b) Auditiva 
c) Visual 
d) Intelectual 
e) Surdo/cegueira 
f) Autismo 
g) Condutas típicas 
h) Múltiplas deficiências 



 

 

 
3 Renda mensal do docente 
a) De 1 a 2 salários mínimos 
b) De 2 a 4 salários mínimos 
c) De 4 a 7 salários mínimos 
d) De 7 a 10 salários mínimos 
e) Mais de 10 salários mínimos 

 
4 Nível de formação profissional 
a) Especialização 
b) Graduação 
c) Residência  
d) Mestrado 
e) Doutorado 
f) Pós-Doutorado. 

 
5 Categoria funcional: 
a) Contrato CLT pela UPE 
b) Contrato CLT pelo IAUPE 
c) Efetivo 
d) Cedido por outro órgão da UPE. 

 
6 Vínculo: 
a) Efetivo 
b) Contratado 
c) Convidado. 

 
7 Curso em que atua: 
a) Bacharelado em Administração Pública 
b) Licenciatura em Ciências Biológicas 
c) Licenciatura em Letras 
d) Licenciatura em Pedagogia 
e) Licenciatura em História. 

 
8 Tempo de experiência no 

magistério: 
a) Até 3 anos 
b) De 4 a 15 anos 
c) De 16 a 25 anos 
d) De 26 a 35 anos 
e) Mais de 35 anos. 

 
9 Motivo mais importante de sua 

escolha pela UPE como local de 
trabalho: 

a) Estabilidade no emprego 
b) Carreira acadêmica  
c) Credibilidade da Instituição 
d) Salário atrativo 
e) Localização. 

 

 

III- INFRAESTRUTURA  

 
ATENÇÃO: Avalie a qualidade dos itens abaixo e assinale uma única resposta. 

 ITEM SIM NÃO SEI NÃO 

10 Faz uso de recursos audiovisuais em seu curso da UPE?    

11 Faz uso de recursos tecnológicos em seu curso da UPE?    

12 Tem acesso à Internet para atender as necessidades do 
curso? 

   

13 Faz uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem?    

ATENÇÃO: Avalie a qualidade dos itens abaixo e assinale uma única resposta.  

 
ITEM Excelente Bom Regular Ruim  Péssimo  

14 As instalações físicas e ambientação 
da biblioteca de sua unidade de 
Educação . 

     

15 O acervo bibliotecário virtual, 
quanto à atualização e às 
necessidades curriculares do curso. 

     

16 O acervo bibliotecário físico e o 
atendimento presencial, quanto à 
atualização e às necessidades 
curriculares do curso. 

     

17 As instalações e materiais de 
equipamentos de laboratórios do 
curso na UPE. 

     



 

 

18 A adequação dos ambientes de 
aulas presenciais à quantidade de 
estudantes. 

     

19 A adequação dos ambientes de 
aulas via videoconferência à 
quantidade de estudantes. 

     

 
IV GESTÃO 

 
ATENÇÃO: Avalie a qualidade dos itens abaixo e assinale uma única resposta.  

 ITEM Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

20 A atuação do (a) Coordenador (a) do 
Curso. 

     

21 A transparência e canais de 
comunicação. Entre? 

     

22 A atuação da Coordenação de Pesquisa 
da UPE. 

     

23 Atuação da direção/coordenação 
da Unidade de Educação referente 
aos aspectos de transparência e canais 
de comunicação 

     

24  Os canais de participação utilizados 
pelos docentes que atuam nos cursos 
de modalidade a distância da UPE. 

     

25 A atuação da Escolaridade/Secretaria 
Acadêmica da UPE. 

     

26 O acesso ao Sistema de Controle 
Acadêmico SIG@. 

     

27 Resolutividade e agilidade do Sistema 
de Controle Acadêmico – SIG@ 

     

 
V- ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DO POLO 
 
ATENÇÃO: Avalie a qualidade dos itens abaixo e assinale uma única resposta.  

 ITEM SIM  NÃO SEI NÃO 

28 

 

Há comunicação dos resultados das avaliações aos 
estudantes?  

   

29 Há análise dos erros e acertos dos estudantes?    

30 

 

Há adoção de estratégias para superação das dificuldades 
de aprendizado dos estudantes? 

   

ATENÇÃO: Avalie a qualidade dos itens abaixo e assinale uma única resposta.  

 ITEM Excelente Bom Regular  Ruim  Péssimo  

31 Sua participação em eventos acadêmicos, 
como seminários, congressos e feiras? 

     

32 Sua participação em Projetos de 
Pesquisa atividades de Extensão da 
UPE? 

     

 
 
 

A Universidade de Pernambuco agradece por ter contribuído para sua Autoavaliação 
Institucional. 



 

 

 

SEGMENTO: MODALIDADE 
A DISTÂNCIA/TUTOR 

 
 
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

CPF: _____________________________ 

Gênero: (  ) Masculino    (  ) Feminino   

Idade: (  )até 30 anos (  )31 – 40 (  )41 – 50  

 (  )51 – 60 (  )61 – 70  (  ) Maior que 70 anos 

Curso em que atua: ________________ 

Polo: _____________________________ 

Sempre marcar apenas uma das opções de 
respostas: 

 
II-PERFIL DOS RESPONDENTES 

 
1. Estado Civil: 

a) Solteiro(a) 
b) Casado (a)/União Estável 
c) Separado (a)/Divorciado (a) 
d) Viúvo (a). 

 
2. Possui algum tipo de deficiência, de 

acordo com o Estatuto da Pessoa 
com Deficiência? 

a) Sim 
b) Não 

 
2.1 Se sim, qual a sua deficiência, de 

acordo com o Estatuto da Pessoa 
com Deficiência:  

a) Física 
b) Auditiva 
c) Visual 
d) Intelectual 
e) Surdo/cegueira 
f) Autismo  
g) Condutas típicas  
h) Múltiplas deficiências 
3. Nível de formação profissional: 

 
a) Graduação  
b) Especialização 

c) Mestrado 
d) Doutorado 
e) Pós-Doutorado. 

 
4. Categoria funcional: 

a) Contrato CLT pela UPE 
b) Contrato CLT pelo IAUPE 
c) Efetivo 
d) Cedido por outro órgão a UPE.  

 
5. Tempo de experiência no 

magistério: 
a) Até 3 anos 
b) De 4 a 15 anos 
c) De 16 a 25 anos 
d) De 26 a 35 anos 
e) Mais de 35 anos. 

 
6. Renda mensal: 

a) De 1 a 2 salários mínimos 
b) De 2 a 4 salários mínimos 
c) De 4 a 7 salários mínimos 
d) De 7 a 10 salários mínimos 
e) Mais de 10 salários mínimos 

 
7. Funcionário da Rede: 

a) Estadual 
b) Municipal 
c) Federal 
d) Sem vínculo público. 

 
8. Vínculo: 

a) Efetivo 
b) Contratado 
c) Convidado 
d) Convidado e Contratado. 

 
9. Motivo mais importante de sua 

escolha pela UPE como local de 
trabalho: 

a) Estabilidade no emprego 
b) Carreira acadêmica  
c) Credibilidade da Instituição 
d) Salário atrativo 
e) Localização. 

 
III- INFRAESTRUTURA 

 
ATENÇÃO: Avalie a qualidade dos itens abaixo e assinale uma única resposta. 

 ITEM SIM NÃO 
SEI 

NÃO 

10 Faz uso de recursos audiovisuais em seu curso da UPE?    

11 Faz uso de recursos tecnológicos em seu curso da UPE?    



 

 

12 Tem Acesso à Internet para atender as necessidades do 
curso? 

   

13 Faz uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem?    

 

ATENÇÃO: Avalie a qualidade dos itens abaixo e assinale uma única resposta.  

 
ITEM Excelente Boa Regular Ruim Péssimo 

14 As instalações físicas e 
ambientação da biblioteca do 
Polo. 

     

15 O acervo bibliotecário virtual, 
quanto à atualização e às 
necessidades curriculares do 
curso. 

     

16 O acervo bibliotecário físico e 
atendimento presencial, quanto 
à atualização e às necessidades 
curriculares do curso. 

     

17 As instalações, materiais e 
equipamentos de 
laboratórios do curso na 
UPE. 

     

18 A adequação dos ambientes de 
aulas presenciais à quantidade 
de estudantes. 

     

19 A Adequação dos ambientes 
de aulas via videoconferência 
à quantidade de estudantes. 

     

 
 

IV- GESTÃO 

 
ATENÇÃO: Avalie a qualidade dos itens abaixo e assinale uma única resposta. 

 ITEM Excelente Boa Regular Ruim Péssimo 

21 Atuação do (a) Coordenador (a) 
do Curso. 

     

22 Atuação do Coordenador (a) de 
Graduação. 

     

23 Canais de participação ofertados 
aos alunos de curso na 
modalidade a distância da UPE. 

     

24 A atuação da 
Escolaridade/Secretaria acadêmica 
da UPE. 

     

25 Acesso ao Sistema de Controle 
Acadêmico SIG@. 

     

 
 
 
 



 

 

V- ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DO POLO 
 
ATENÇÃO: Avalie a qualidade dos itens abaixo e assinale uma única resposta.  

 ITEM SIM NÃO 
SEI 

NÃO 

26 Há apresentação e divulgação dos Planos de Educação , 
considerando os seguintes aspectos: objetivos, metodologias de 
Educação , critérios de avaliação, conteúdos e bibliografia dos 
componentes curriculares? 

   

27 Há coerência entre os conteúdos trabalhados e os 
apresentados nos planos de Educação? 

   

28 Há coerência entre os instrumentos de avaliação de 
aprendizagem e os conteúdos trabalhados? 

   

29 Há comunicação dos resultados das avaliações aos alunos?    

30 Há análise dos erros e acertos dos estudantes?    

31 Existe adoção de estratégias para superação de suas 
dificuldades de aprendizado dos estudantes? 

   

 

ATENÇÃO: Avalie a qualidade dos itens abaixo e assinale uma única resposta.  

 ITEM Excelente Boa Regular Ruim Péssimo 

32 Nível de participação dos 
alunos em eventos acadêmicos, 
como: seminários, congressos, 
feiras, entre outros, assim como 
movimentos sociais e a Semana 
Universitária da UPE. 

     

33 Nível de participação dos alunos 
em eventos acadêmicos, Projetos 
de Pesquisa de Extensão da UPE. 

     

 

A Universidade de Pernambuco agradece por ter contribuído para sua Autoavaliação 
Institucional. 

 

SEGMENTO:  

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA 
REITORIA E DAS UNIDADES DE 

EDUCAÇÃO 

 

I - DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO: 

 
CPF: ________________________ 
Gênero: (  ) Masculino    (  ) Feminino (  
) Outros. 
Idade: (  ) até 30 anos; (  ) 31-40 (  ) 41 – 
50 (  ) 51 – 60 (  )61 – 70(  ) Maior que 
70 anos. 

Unidade de Educação: 
 

II- PERFIL 
 
Escolha um a das seguintes 

respostas: 
 
1 Estado Civil: 
a) Solteiro (a) 
b) Casado (a) / União Estável  
c) Separado (a) Divorciado 
d) Viúvo (a). 

 
2 Possui algum tipo de 

deficiência, enquadrada no 



 

 

Estatuto da Pessoa com 
Deficiência? 

a) Sim 
b) Não. 

 
a. Se sim, qual a sua deficiência, 

enquadrada no Estatuto da 
Pessoa com Deficiência:  

a) Física  
b) Auditiva  
c) Visual 
d) Intelectual 
e) Surdo/cegueira 
f) Autismo 
g) Condutas Típicas 
h) Múltiplas deficiências 

 
3 Nível de formação 

profissional: 
a) Fundamental ou 1º Grau 
b) Ensino Médio ou 2º Grau 
c) Superior  
d) Especialização/ Residência  
e) Mestrado 
f) Doutorado 
g) Pós-Doutorado. 

  
4 Vínculo funcional: 
a) Estatuário  

b) Contrato CLT pela UPE 
c) Contrato CLT pelo IAUPE  
d) À Disposição da UPE 
e) Estagiário  

 
5 Tempo de serviço na UPE:   
a) Até 3 anos 
b) De 3 a 15 anos 
c) De 16 a 25 anos 
d) De 26 a 35 anos 
e) Mais de 35 anos  
 

6 Renda mensal  
a) De 1 a 2 salários mínimos      
b) De 3 a 4 salários mínimos      
c) De 5 a 6 salários mínimos 
d) De 7 a 10 salários mínimos 
e) Mais de 10 salários mínimos. 

 
7 Motivo mais importante de 

sua escolha pela UPE como 
local de trabalho:  

a) Estabilidade no emprego 
b) Carreira Acadêmica  
c) Credibilidade da Instituição 
d) Salário atrativo 
e) localização 

 
III- RELAÇÃO COM AMBIENTE DE TRABALHO 
 

ATENÇÃO: Avalie a qualidade dos itens abaixo e assinale uma única 

resposta. 

N° ITEM Excelente Bom Regular  Ruim  Péssimo  

08 Políticas de Melhoria e Qualidade de Vida 
da UPE.  

     

09 Ambiente de Trabalho na UPE.      

10 Ambiente de Trabalho no setor.      

11 Sistema de Progressão Funcional dos 
Técnico-Administrativos da UPE. 

     

12 Política Salarial para Técnico-
Administrativos da UPE. 

     

13 Estrutura Hierárquica na Unidade de 
Educação que trabalha. 

     

14 Grau de Satisfação e Motivação 
Profissional na Unidade de Educação.  

     

15 Atuação da Direção da Unidade de 
Educação, referente aos aspectos de 
transparência e canais de comunicação. 

     

16 
Relações Interpessoais na Unidade de 
Educação que trabalha. 

     

17 Resolutividade e agilidade do SIG@      



 

 

nas solicitações entre as instâncias do 
Sistema de controle acadêmico: 
Unidade de Educação x Reitoria x 
UFPE. 

18 Atuação de sua Chefia Imediata.      

19 Resolutividade institucional em 
situação de conflito no âmbito 
administrativo.  

     

20 A socialização pelos gestores das 
decisões administrativas colegiadas. E o 
acompanhamento das informações 
pelos setores administrativos. 

     

21 A transparência no processo eleitoral 
universitário. 

     

26 As reuniões com chefias do setor e 
participação nos demais processos de 
tomada de decisão. 

     

27 Os serviços administrativos prestados 
correspondem às suas expectativas de 
bons serviços. 

     

 

 

IV- CONDIÇÕES FACILITADORAS DA MOBILIDADE E 
DA GESTÃO 

 
ATENÇÃO: Avalie a qualidade dos itens abaixo e assinale uma única 

resposta. 

 
28. A acessibilidade arquitetônica (rampas, batentes, elevadores, etc) do ambiente de 

trabalho permite às pessoas com mobilidade reduzida, o uso com segurança, visibilidade e 
autonomia?  

a) Sim 
b) Não 

 
29.  A acessibilidade atitudinal está assegurada no trabalho, com liberdade de 

expressão e respeito ao outro, sem preconceitos, estigmas e descriminações?  
a) Sim 
b) Não 

 
30. Existe acessibilidade às comunicações para deficientes físicos: face a face, 

Língua de Sinais, escrita e indicações dos espaços acadêmicos, escrita com letras 
ampliadas, incluindo Braile, computadores, etc: 

a) Sim 
b) Não 

 
31. A sustentabilidade financeira da Universidade tem assegurado o bom 

funcionamento das atividades administrativas?  
a) Sim 
b) Não 

 
A Universidade de Pernambuco agradece por ter contribuído para Autoavaliação Institucional. 

 



SEGMENTO:  
Avaliação Institucional do Complexo 

Hospitalar da UPE  
  
Categorias: Analistas Técnicos em Gestão 
Universitária, Assistente Técnico em Gestão 
Universitária, Auxiliar em Gestão, servidor à 
Disposição, Contratos Temporários, 
Estagiários, Médicos, Reeducandos e 
Terceirizados. 
  
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

CPF: ________________________ 
Gênero: (  )Masculino(  ) Feminino 
Idade: (  ) até 29 anos (  ) 30 – 39  (  ) 40 – 
49(  )50 – 59 (  ) 60 – 69(  ) Maior que 70 
anos 
Obs: De acordo com o perfil do IBGE- 
Censo 2010. 

Unidade Hospitalar: (  ) CISAM (  ) HUOC 
(  ) PROCAPE 

I- PERFIL 
Escolha uma das seguintes respostas: 

1 Sua Cor é: 
a) Branca 
b) Preta 
c) Amarela 
d) Parda 
e) Indígena  

      Obs: De acordo com o perfil do IBGE- 
Censo 2010 

2 Qual seu vínculo? 
a) Estatutário 
b) Funcionário à Disposição 
c) Contrato Temporário 
d) Terceirizado  
e) Estagiários 
f) Reeducando 

 
3 Se for estatutário, responda qual 

sua categoria funcional? 
a) Médico 
b) Analista Técnico em Gestão 

Universitária/Saúde 
c) Assistente Técnico em Gestão 

Universitária/Saúde 
d) Auxiliar em Gestão 

  
4 Qual a sua atuação na UPE? 
a) Administrativo e apoio 
b) Assistencial 
c) Assistencial e Docente  
d) Docente. 

 

5 Possui algum tipo de deficiência, 
enquadrada no Estatuto da 
Pessoa com Deficiência? 

a) Sim 
b) Não. 

 
5.1 Se sim, qual a sua deficiência, 

enquadrada no Estatuto da 
Pessoa com Deficiência:  

a) Física  
b) Auditiva  
c) Visual 
d) Intelectual 
e) Surdo/cegueira 
f) Autismo 
g) Condutas Típicas 
h) Múltiplas deficiências 
 
6 Estado civil? 
a) Solteiro(a) 
b) Casado(a) 
c) Desquitado(a) ou Separado(a) 

Judicialmente 
d) Divorciado(a) 
e) Viúvo(a) 
 
7 Formação escolar 

a) Fundamental ou 1⁰ grau 
b) Ensio Médio ou 2º grau 
c) Superior  
d) Especialização /Residência 
e) Mestrado 
f) Doutorado 
g) Pós-Doutorado. 
 
8 Tempo de serviço na UPE (em 

anos): 
a) Até 3 anos 
b) De 3 a 10 anos 
c) De 10 a 20 anos 
d) De 20 a 30 anos 
e) De 30 a 35 anos 
f) Mais de 35 anos. 

 
9 Qual a sua renda mensal? 
a) De 1 a 2 salários mínimos 
b) De 2 a 4 salários mínimos      
c) De 4 a 7 salários mínimos 
d) De 7 a 10 salários mínimos 
e) Mais de 10 salários mínimos. 

 
10 Motivo mais importante para 

escolha da UPE como seu local 
de trabalho? 

a) Estabilidade no emprego 
b) Plano de Cargos e Carreira 



 

 

c) Credibilidade da Instituição 
d) Salário atrativo 
e) Localização 

 
II RELAÇÃO COM AMBIENTE 
DE TRABALHO 

 
11 Qual o conceito sobre seu 

Ambiente de Trabalho na UPE 
(estrutura física, equipamentos e 
materiais de trabalho)? 

a) Excelente  
b) Bom  
c) Regular 
d) Ruim 
e) Péssimo.  

 
12 Qual o conceito sobre seu 

Ambiente de Trabalho no setor? 
a) Excelente  
b) Bom  
c) Regular 
d) Ruim 
e) Péssimo.  

 
13 Qual o seu nível de satisfação nas 

relações interpessoais do 
ambiente de trabalho? 

a) Excelente  
b) Bom  
c) Regular 
d) Ruim 
e) Péssimo  

 
14 Você conhece as iniciativas para 

formação e capacitação 
profissional em sua área de 
atuação? 

a) Sim 
b) Não 

 
15 Nos últimos 12 meses, quantas 

capacitações profissionais você 
realizou? 

a) Nenhuma  
b) Uma 
c) Duas 
d) Mais de duas. 

 
16 Você acredita que o seu 

conhecimento profissional está 
adequado às atividades que você 
desempenha atualmente? 

a) Sim 
b) Não  

17 Qual o seu grau de satisfação 
profissional na instituição? 

a) Excelente  
b) Muito Bom  
c) Regular 
d) Ruim 
e) Péssimo. 

 
18 Quanto aos preceptores dos 

programas de residência nos 
Hospitais da UPE, você tem 
conhecimento do trabalho deles? 

a) Sim 
b) Não  

 
19 Quanto ao Programa de Orientação 

de Estágios Curriculares nos 
Hospitais da UPE, você tem 
conhecimento? 

a) Sim 
b) Não  

 
20 Quanto à Orientação de Projetos de 

Pesquisa e/ou Extensão nos 
Hospitais da UPE, você tem 
conhecimento? 

a) Sim 
b) Não 

 
21 Você, técnico de nível superior, é 

Preceptor de Programa de 
Residência nesta Instituição? 

c) Sim 
d) Não 
e) Não se aplica 

 
22 Você, técnico de nível superior, é 

orientador de Estágios Curriculares 
nesta Instituição? 

a) Sim 
b) Não 
c) Não se aplica 

 
23 Você, técnico de nível superior, 

orienta Projetos de Pesquisa e ou 
Extensão nesta Instituição? 

a) Sim 
b) Não 
c) Não se aplica 
 

A Universidade de Pernambuco 
agradece por ter contribuído para 

Autoavaliação Institucional da UPE. 



 

 

 

SEGMENTO:  DISCENTE 
 

1. Qual o seu estado civil? 

A (  ) Solteiro(a). 

B (  ) Casado(a). 

C (  ) Separado(a) judicialmente/divorciado(a).  

D (  ) Viúvo(a). 

E (  ) Outro. 

 
2. Qual é a sua cor ou raça?  

A (  ) Branca. 

B (  ) Preta. 

C (  ) Amarela.  

D (  ) Parda. 

E (  ) Indígena. 

F (  ) Não quero declarar. 

 
3. Qual a sua nacionalidade?  

A (  ) Brasileira. 

B (  ) Brasileira naturalizada.  

C (  ) Estrangeira. 

 

4. Até que etapa de escolarização seu pai concluiu?  

A  (  ) Nenhuma. 

B ( ) Ensino  Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série).  

C ( ) Ensino  Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série).  

D  (  ) Ensino  Médio. 

E (  ) Ensino Superior -Graduação. 

F (  ) Pós-graduação. 

 

5. Até que etapa de escolarização sua mãe concluiu?  

A (  ) Nenhuma. 

B (  ) Ensino fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série). 

C ( )  Ensino fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série). 

D (  ) Ensino médio. 

E ( )  Ensino Superior - Graduação. 

F (  ) Pós-Graduação. 

 

6. Onde e com quem você mora atualmente?  

A ( ) Em casa ou apartamento, sozinho. 

B ( ) Em casa ou apartamento, com pais e/ou parentes.  

C ( ) Em casa ou apartamento, com cônjuge e/ou filhos. 

D ( ) Em casa ou apartamento, com outras pessoas (incluindo república).  

E (  ) Em alojamento universitário da própria instituição. 

 

F (  ) Em outros tipos de habitação individual ou coletiva (hotel, hospedaria, pensão ou outro). 

7. Quantas pessoas da sua família moram com você? Considere seus pais, irmãos, cônjuge, filhos e outros 

parentes que moram na mesma casa com você. 

A (  ) Nenhuma. 

B (  ) Uma. 

C (  ) Duas. 

  D (  ) Três. 

 E (  ) Quatro.  

 F (  ) Cinco. 



 

 

 

G (  ) Seis.  

H (  ) Sete ou mais. 

 
8. Qual a renda total de sua família, incluindo seus rendimentos? 

 A  (   ) Até 1,5 salário mínimo (até R$ 1.320,00). 

B (  ) De 1,5 a 3 salários mínimos (R$ 1.320,01 a R$ 2.640,00). 

C (  ) De 3 a 4,5 salários mínimos (R$ 2.640,01 a R$ 3.960,00).  

D ( ) De 4,5 a 6 salários mínimos (R$ 3.960,01 a R$ 5.280,00).  

E (  ) De 6 a 10 salários mínimos (R$ 5.280,01 a R$ 8.800,00). 

F (  ) De 10 a 30 salários mínimos (R$ 8.800,01 a R$ 26.400,00). 

G ( ) Acima de 30 salários mínimos (mais de R$ 26.400,00). 

 

9. Qual alternativa a seguir melhor descreve sua situação financeira (incluindo bolsas)? 
A ( ) Não tenho renda e meus gastos são financiados por programas governamentais. 

B ( ) Não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha família ou por outras pessoas.  

C ( ) Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas para financiar meus gastos.  

D ( ) Tenho renda e não preciso de ajuda para financiar meus gastos. 

E ( ) Tenho renda e contribuo com o sustento da família. 

 F ( ) Sou o principal responsável pelo sustento da família. 

 

10. Qual alternativa a seguir melhor descreve sua situação de trabalho (exceto estágio ou bolsas)? A ( ) 

Não estou trabalhando. 

B ( ) Trabalho eventualmente. 

C ( ) Trabalho até 20 horas semanais. 

D ( ) Trabalho de 21 a 39 horas semanais. 

E ( ) Trabalho 40 horas semanais ou mais. 

 

11. Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior 

parte das mensalidades? No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração.  

A ( ) Nenhum, pois meu curso é gratuito. 

B ( ) Nenhum, embora meu curso não seja gratuito.  

C ( ) ProUni integral. 

D ( ) ProUni parcial, apenas.  

E ( ) FIES, apenas. 

F ( ) ProUni Parcial e FIES. 

G ( ) Bolsa oferecida por governo estadual, distrital ou municipal. 

H ( ) Bolsa oferecida pela própria instituição. 

I  ( ) Bolsa oferecida por outra entidade (empresa, ONG, outra).  

J ( ) Financiamento oferecido pela própria instituição. 

K ( ) Financiamento bancário. 

 

12. Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de auxílio permanência? No caso de haver mais 

de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração. 

A ( ) Nenhum. 

B ( ) Auxílio moradia. 

C ( ) Auxílio alimentação. 

D ( ) Auxílio moradia e alimentação.  

E ( ) Auxílio permanência. 

F ( ) Outro tipo de auxílio. 

13. Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de bolsa acadêmica? No caso de haver mais 

de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração. 



 

 

 

A ( ) Nenhum. 

B ( ) Bolsa de iniciação científica.  

C ( ) Bolsa de extensão. 

D ( ) Bolsa de monitoria/tutoria.  

E ( ) Bolsa PET. 

F ( ) Outro tipo de bolsa acadêmica. 

 

14. Durante o curso de graduação você participou de programas e/ou atividades curriculares no exterior?  

A ( ) Não participei. 

B ( ) Sim, Programa Ciência sem Fronteiras. 

C ( ) Sim, programa de intercâmbio financiado pelo Governo Federal (Marca; Brafitec; PLI; outro). 

D ( ) Sim, programa de intercâmbio financiado pelo Governo Estadual. 

E ( ) Sim, programa de intercâmbio da minha instituição.  

F ( ) Sim, outro intercâmbio não institucional. 

 

Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social? 

 A ( ) Não. 

B ( ) Sim, por critério étnico-racial. 

C ( ) Sim, por critério de renda. 

D ( ) Sim, por ter estudado em escola pública ou particular com bolsa de estudos.  

E ( ) Sim, por sistema que combina dois ou mais critérios anteriores. 

F ( ) Sim, por sistema diferente dos anteriores. 

 

15. Em que unidade da Federação você concluiu o Ensino  médio? 

(   ) AC 
(  ) AL 
( ) AM 

(   ) DF 
(   ) ES 
( ) GO 

( ) MT 
(   ) PA 
(   ) PB 

(   ) RJ 
(   ) RN 
(   ) RO 

(   ) SE 
(   ) SP 
(   ) TO 

( ) AP ( ) MA ( ) PE ( ) RR     ( ) Não se aplica 

(   ) BA 

(   ) CE 

(   ) MG 

(  ) MS 

( ) PI 

( ) PR 

(   ) RS 

(   ) SC 

 

 

16. Em que tipo de escola você cursou o Ensino  médio?  

A ( ) Todo em escola pública. 

B ( ) Todo em escola privada (particular).  

C ( ) Todo no exterior. 

D ( ) A maior parte em escola pública. 

E ( ) A maior parte em escola privada (particular).  

F ( ) Parte no Brasil e parte no exterior. 

 

17. Qual modalidade de Ensino  médio você concluiu?  

A ( ) Ensino  médio tradicional. 

B ( ) Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro).  

C ( ) Profissionalizante magistério (Curso Normal). 

D ( ) Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo.  

E ( ) Outra modalidade. 

 

18. Quem lhe deu maior incentivo para cursar a graduação? 

A ( ) Ninguém. 

B ( ) Pais. 

C ( ) Outros membros da família que não os pais.  

D ( ) Professores. 



 

 

 

E ( ) Líder ou representante religioso.  

F ( ) Colegas/Amigos. 

G ( ) Outras pessoas. 

 

19. Algum dos grupos abaixo foi determinante para você enfrentar dificuldades durante seu curso superior e concluí-lo? 

A ( ) Não tive dificuldade. 

B ( ) Não recebi apoio para enfrentar dificuldades.  

C ( ) Pais. 

D ( ) Avós. 

E ( ) Irmãos, primos ou tios. 

F ( ) Líder ou representante religioso.  

G ( ) Colegas de curso ou amigos. 

H ( ) Professores do curso. 

 I ( ) Profissionais do serviço de apoio ao estudante da IES.  

J ( ) Colegas de trabalho. 

K ( ) Outro grupo. 

20. Alguém em sua família concluiu um curso superior?  

A ( ) Sim. 

B ( ) Não. 

 

21. Excetuando-se os livros indicados na bibliografia do seu curso, quantos livros você leu neste ano?  

A ( ) Nenhum. 

B ( ) Um ou dois. 

C ( ) De três a cinco. D (  ) De seis a oito. E ( ) Mais de oito. 

 

22. Quantas horas por semana, aproximadamente, você dedicou aos estudos, excetuando as horas de aula?  

A ( ) Nenhuma, apenas assisto às aulas. 

B ( ) De uma a três. 

C ( ) De quatro a sete.  

D ( ) De oito a doze. 

E ( ) Mais de doze. 

 

23. Você teve oportunidade de aprendizado de idioma estrangeiro na Instituição?  

A ( ) Sim, somente na modalidade presencial. 

B ( ) Sim, somente na modalidade semipresencial. 

C ( ) Sim, parte na modalidade presencial e parte na modalidade semipresencial.  

D ( ) Sim, na modalidade a distância. 

E ( ) Não. 

 

24. Qual o principal motivo para você ter escolhido este curso?  

A ( ) Inserção no mercado de trabalho. 

B ( ) Influência familiar. 

C ( ) Valorização profissional. 

D ( ) Prestígio Social. 

E ( ) Vocação. 

F ( ) Oferecido na modalidade a distância.  

G ( ) Baixa concorrência para ingresso. 

H ( ) Outro motivo. 

 

 

 



 

 

 

 

25. Qual a principal razão para você ter escolhido a sua instituição de Ensino Superior?  

A ( ) Gratuidade. 

B ( ) Preço da mensalidade. 

C ( ) Proximidade da minha residência.  

D ( ) Proximidade do meu trabalho. 

E ( ) Facilidade de acesso.  

F ( ) Qualidade/reputação. 

G ( ) Foi a única onde tive aprovação. 

H ( ) Possibilidade de ter bolsa de estudo.   

I  ( ) Outro motivo. 



 

 

 

 

 

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que varia de 1 (discordância total) a 6 

(concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente ao seu curso, assinale 

“Não se aplica”. 

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-
PEDAGÓGICA/INFRAESTRUTURA E 

INSTALAÇÕES FÍSICAS/OPORTUNIDADES DE 

AMPLIAÇÃO DA FORMAÇÃO ACADÊMICA E 

PROFISSIONAL 

1 ⃝ Discordo 

Totalmente 

 
2 ⃝ 

 
3 ⃝ 

 
4 ⃝ 

 
5 ⃝ 6 ⃝ Concordo 

Totalmente 

 

27. As disciplinas cursadas contribuíram para sua formação 

integral, como cidadão e profissional. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 

( ) Não se aplica 

28. Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso 
favoreceram sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação 

profissional. 

 
1 ⃝ 

 
2 ⃝ 

 
3 ⃝ 

 
4 ⃝ 

 
5 ⃝ 

 
6 ⃝ 

( ) Não sei responder ( ) 

Não se aplica 

29. As metodologias de Ensino  utilizadas no curso desafiaram você

 a aprofundar conhecimentos e desenvolver 

competências reflexivas e críticas. 

 
1 ⃝ 

 
2 ⃝ 

 
3 ⃝ 

 
4 ⃝ 

 
5 ⃝ 

 
6 ⃝ 

( ) Não sei responder ( ) 

Não se aplica 

30. O curso propiciou experiências de aprendizagem inovadoras. 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 
( ) Não se aplica 

31. O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua 

consciência ética para o exercício profissional. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 

( ) Não se aplica 

32. No curso você teve oportunidade de aprender a trabalhar em 
equipe. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 
( ) Não se aplica 

33. O curso possibilitou aumentar sua capacidade de reflexão e 
argumentação. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 
( ) Não se aplica 

34. O curso promoveu o desenvolvimento da sua capacidade de 
pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para 

problemas da sociedade. 

 
1 ⃝ 

 
2 ⃝ 

 
3 ⃝ 

 
4 ⃝ 

 
5 ⃝ 

 
6 ⃝ 

( ) Não sei responder ( ) 

Não se aplica 

35. O curso contribuiu para você ampliar sua capacidade de 
comunicação nas formas oral e escrita. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 
( ) Não se aplica 

36. O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua 
capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 
( ) Não se aplica 

37. As relações professor-aluno ao longo do curso estimularam 
você a estudar e aprender. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 
( ) Não se aplica 

38. Os planos de Ensino  apresentados pelos professores 
contribuíram para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e 

para seus estudos. 

 
1 ⃝ 

 
2 ⃝ 

 
3 ⃝ 

 
4 ⃝ 

 
5 ⃝ 

 
6 ⃝ 

( ) Não sei responder ( ) 

Não se aplica 



 

 

 

 

39. As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos 
planos de Educação  contribuíram para seus estudos e 

aprendizagens. 

 
1 ⃝ 

 
2 ⃝ 

 
3 ⃝ 

 
4 ⃝ 

 
5 ⃝ 

 
6 ⃝ 

( ) Não sei responder ( ) 

Não se aplica 

40. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 
superarem dificuldades relacionadas ao processo de 

formação. 

 
1 ⃝ 

 
2 ⃝ 

 
3 ⃝ 

 
4 ⃝ 

 
5 ⃝ 

 
6 ⃝ 

( ) Não sei responder ( ) 

Não se aplica 

41. A coordenação do curso esteve disponível para orientação 
acadêmica dos estudantes. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 
( ) Não se aplica 

42. O curso exigiu de você organização e dedicação frequente aos 
estudos. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
( ) Não sei responder 

( ) Não se aplica 

43. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 

participarem de programas, projetos ou atividades de 

extensão universitária. 

 
1 ⃝ 

 
2 ⃝ 

 
3 ⃝ 

 
4 ⃝ 

 
5 ⃝ 

 
6 ⃝ 

( ) Não sei responder ( ) 

Não se aplica 

44. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 

participarem de projetos de iniciação científica e de 

atividades que estimularam a investigação acadêmica. 

 
1 ⃝ 

 
2 ⃝ 

 
3 ⃝ 

 
4 ⃝ 

 
5 ⃝ 

 
6 ⃝ 

( ) Não sei responder ( ) 

Não se aplica 

45. O curso ofereceu condições para os estudantes participarem 
de eventos internos e/ou externos à instituição. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 
( ) Não se aplica 

46. A instituição ofereceu oportunidades para os estudantes 

atuarem como representantes em órgãos colegiados. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 

( ) Não se aplica 

47. O curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico 
com atividades práticas. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 
( ) Não se aplica 

48. As atividades práticas foram suficientes para relacionar os 

conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua 

formação profissional. 

 
1 ⃝ 

 
2 ⃝ 

 
3 ⃝ 

 
4 ⃝ 

 
5 ⃝ 

 
6 ⃝ 

( ) Não sei responder ( ) 

Não se aplica 

49. O curso propiciou acesso a conhecimentos atualizados e/ou 
contemporâneos em sua área de formação. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 
( ) Não se aplica 

50. O estágio supervisionado proporcionou experiências 

diversificadas para a sua formação. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 

( ) Não se aplica 

51. As atividades realizadas durante seu trabalho de conclusão 
de curso contribuíram para qualificar sua formação profissional 

 
1 ⃝ 

 
2 ⃝ 

 
3 ⃝ 

 
4 ⃝ 

 
5 ⃝ 

 
6 ⃝ 

( ) Não sei responder ( ) 

Não se aplica 

52. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 
realizarem intercâmbios e/ou estágios no país. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 
( ) Não se aplica 

53. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 
realizarem intercâmbios e/ou estágios fora do país. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 
( ) Não se aplica 



 

54. Os estudantes participaram de avaliações periódicas do curso 
(disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura). 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 
( ) Não se aplica 

55. As avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso foram 

compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados 

pelos professores. 

 
1 ⃝ 

 
2 ⃝ 

 
3 ⃝ 

 
4 ⃝ 

 
5 ⃝ 

 
6 ⃝ 

( ) Não sei responder ( ) 

Não se aplica 

56. Os professores apresentaram disponibilidade para atender os 
estudantes fora do horário das aulas. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 
( ) Não se aplica 

57. Os professores demonstraram domínio dos conteúdos 
abordados nas disciplinas. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 
( ) Não se aplica 

58. Os professores utilizaram tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) como estratégia de Ensino  (projetor 

multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual de 

aprendizagem). 

 

1 ⃝ 

 

2 ⃝ 

 

3 ⃝ 

 

4 ⃝ 

 

5 ⃝ 

 

6 ⃝ 

 
( ) Não sei responder ( ) 

Não se aplica 

59. A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários 
para o apoio administrativo e acadêmico. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 
( ) Não se aplica 

60. O curso disponibilizou monitores ou tutores para auxiliar os 
estudantes. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 
( ) Não se aplica 

61. As condições de infraestrutura das salas de aula foram 
adequadas. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 
( ) Não se aplica 

62. Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas 
práticas foram adequados para a quantidade de estudantes. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 
( ) Não se aplica 

63. Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas 
foram adequados ao curso. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 
( ) Não se aplica 

64. A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os 
estudantes necessitaram. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 
( ) Não se aplica 

65. A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso 
a obras disponíveis em acervos virtuais. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 
( ) Não se aplica 

66. As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala 
de aula possibilitaram reflexão, convivência e respeito à 

diversidade. 

 
1 ⃝ 

 
2 ⃝ 

 
3 ⃝ 

 
4 ⃝ 

 
5 ⃝ 

 
6 ⃝ 

( ) Não sei responder ( ) 

Não se aplica 

67. A instituição promoveu atividades de cultura, de lazer e de 
interação social. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 
( ) Não se aplica 



 

 

 

68. A instituição dispôs de refeitório, cantina e banheiros em 
condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus 

usuários. 

 
1 ⃝ 

 
2 ⃝ 

 
3 ⃝ 

 
4 ⃝ 

 
5 ⃝ 

 
6 ⃝ 

( ) Não sei responder ( ) 

Não se aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife, 31 de março de 2018. 


