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À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA E À SOCIEDADE PERNAMBUCANA 
 
A Comissão Própria de Avaliação/CPA foi estruturada a partir da Lei N° 

10.861 de 14 de abril de 2004, e outras legislações emanadas do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, por meio da Comissão 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior – CONAES. A CPA/UPE é um órgão 

suplementar, com colegiado específico e funcionamento conforme Estatuto da 

UPE de 29.07.2008 e Regimento Geral da UPE de 28.12.2009, com 

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

primeira CPA/UPE foi constituída por meio da Portaria do Reitor N° 354/04 de 14 

de junho de 2004 e a atual está designada pelo Reitor na Portaria 1840/2017. 

A Autoavaliação Institucional constitui um importante instrumento que a 

UPE dispõe para analisar suas ações, avaliar seus processos e discutir melhorias. 

É um momento de reflexão coletiva e diagnóstica que subsidia a tomada de 

decisão e a definição de prioridades e possibilidades de transformação na 

trajetória institucional. É um processo permanente de análise das ações da 

Universidade, no sentido de identificar alternativas para a superação de possíveis 

dificuldades na execução do seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

orientando a tomada de decisão da gestão para a melhoria da qualidade da 

Instituição.  

Dessa forma, o processo avaliativo possui tanto um caráter formativo 

quanto emancipatório, dado que, à medida que a UPE prática a reflexão, adquire 

conhecimentos e fortalece as atividades e ações acadêmicas e administrativas.  

A CPA/UPE ressalta a importância deste trabalho, promovendo de forma 

contínua e articulada às demais ações da UPE com o intuito de garantir um 

avanço seguro e consistente de sua trajetória. Espera-se que este Relatório 

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

dados e a consequente abordagem analítica e estratégica dos problemas a serem 

enfrentados.  

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

Autoavaliação Institucional referente ao ano de 2018, elaborado à luz das 

dimensões da avaliação agrupadas em eixos, conforme a Nota Técnica 

Inep/DAES/CONAES n. 65, de 9 de outubro de 2014, que define o roteiro para o 



 
 

 

Relatório de Autoavaliação Institucional e visa possibilitar a elevação dos padrões 

de qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão acadêmica da 

Universidade. 
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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 treze anos de Autoavaliação Institucional.  
 A UPE internalizou a Avaliação Institucional ao ser está regulamentada na 
última reforma do Estatuto em 2008 e do Regimento Geral da Universidade em 
2009, tendo vivenciado às seguintes experiências: 

a) Avaliação Externa dos Alunos-ENADE, anualmente, tendo o 
ENADE/MEC como organizador e operacionalizador, com avaliação dos cursos 
de graduação da UPE num ciclo de três anos; 

b) 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; 

c) Avaliações Internas e Externas pela sociedade pernambucana por meio 
do Sistema de Ouvidoria da Reitoria (Central) e das Ouvidorias Setoriais nas 
Unidades de Ensino e no Complexo Hospitalar. 

d) Avaliação externa, realizada periodicamente, pela Coordenação de 
aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), para fim de 
recredenciamento do programa de pós-graduação.  

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 pelo Núcleo de Comunicação e Tecnologia de Informação (NCTI) 
desta UPE, são reproduzidos em tabelas e gráficos, para as análises e 
interpretações pelos membros da CPA e que se encontram no presente Relatório 
de Autoavaliação Institucional e enviados às direções das Unidades de Ensino da 
Universidade, para subsidiar o seu planejamento. 
 Neste documento emitido em março de 2019, apresenta-se a 
Autoavaliação Institucional Integral da UPE, de periodicidade trienal (com 
resultados parciais anuais), com informações dos cursos de graduação 
(bacharelados, licenciaturas e tecnológicos) nas modalidades presencial e a 
distância, das Unidades de Educação e das Unidades do Complexo Hospitalar. 
 

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.  

http://www.upe.br/


 
 

 

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, 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 Ensino 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, havia um menor 
controle sobre a qualidade do ensino superior uma vez que eram escassas as 
avaliações externas das universidades. De 1970 a 2000, existiram inúmeros 
conceitos educacionais do termo qualidade, mas ainda não havia um consenso 
sobre essa expressão, a 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 do Ensino 
Superior até o início dos anos 2000. 

Funcionando desde 1990, a 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 do Ensino Superior.  

A Lei Nº 10.861, 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 o Ensino Superior, 
definindo normas, instrumentos e critérios para credenciamento e 
recredenciamento das Instituições de Ensino Superior-IES e para autorização e 
reconhecimento de cursos da graduação, por meio da avaliação dos Sistemas de 
Ensino, 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 
10.861/2004 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 do ensino 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 de 
Ensino 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 de 09.05.2006 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 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 em Recife, possuindo dois Conselhos 
Superiores, cinco Pró-Reitorias e catorze Órgãos Suplementares, além de quinze 
Unidades de Ensino e três Unidades Hospitalares situadas em Recife e no interior 
de Pernambuco.  

A Universidade de Pernambuco-UPE é uma Instituição Pública Estadual 
atendendo diversas cidades do estado de Pernambuco, conforme pode ser visto 
na Figura 1. 

 
Figura 1: Cidades de atuação da UPE em Pernambuco 

 
 
Sua sede está localizada na Avenida Agamenon Magalhães, s/n, Santo Amaro, 
Recife, PE. CEP: 50.100-010, sob o CNPJ: 11.022.597/0001-91. 
Site da UPE: www.upe.br 

http://www.upe.br/


 
 

 

Telefone institucional: 081 3183 4007 
E-mail institucional: reitor@upe.br; vicereitor@upe.br. 
E-mail da CPA: cpa@upe.br 
 
 
 

1.3 COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO-CPA E DAS 
COMISSÕES SETORIAIS DE AVALIAÇÕES 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. 

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

Nº NOME CARGO 

1 Ademir Macedo do Nascimento 
Professor – Mata Sul /Presidente 

da CPA 

2 Tercina Maria Lustosa Barros Bezerra Professora –ICB 

3 Alciane Amorim de Oliveira Gomes Professora – Reitoria 

4 Maria Vitória Ribas de Oliveira Lima Professora – Garanhuns 

5 Cézar Augusto Cerqueira Professor – POLI 

6 Lidiane Régia Pereira Braga de Britto Professora – Petrolina 

7 Irany Porto Gurgel do Amaral Professora – FOP 

8 Paula Loureiro Professora – FCM 

9 Rejane Maria Vasconcelos Lima Enfermeira – PROCAPE 

10 Anderson Vicente da Silva Professor – FENSG 

11 Anna Lucia Miranda Costa Professora – POLI 

12 Ângela Maria Gondim S. Alencar Ferreira Técnica Administrativa – 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 Waldênia Leão de Carvalho Professora – Mata Norte 

Estas Comissões encontram estruturadas por Unidades de Ensino, de acordo 
com o Regulamento Interno da CPA e constante na Resolução CONSUN n°08/2017. 

 
COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES SETORIAIS DE AVALIAÇÃO (CSA) 

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 Simão Estudante – Mata Sul 

7 Allef de Lima Laurindo Fraemann Matos Estudante – Mata Norte 

8 Amanda Gabrielle Marques e Silva Residente – HUOC 

9 Ana Paula Santos Fernandes de Oliveira Técnico – Garanhuns 

mailto:reitor@upe.br
mailto:vicereitor@upe.br
mailto:cpa@upe.br


 
 

 

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 N. 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 – HOUC 

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 – HOUC 

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 O. 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 C. 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 M. L. Sobral Barbosa da Silva 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.  



 
 

 

1.4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CPA 
 

Durante o ciclo avaliativo de 2018 foram realizadas diversas atividades pela 
equipe da Comissão Própria de Avaliação/CPA e pelas equipes das Comissões 
Setoriais de Avaliação/CSAs como: reuniões ordinárias e extraordinárias, 
elaboração dos instrumentos de coleta de dados, sensibilização e divulgação da 
Autoavaliação Institucional, Aplicação de teste piloto da Autoavaliação 
Institucional, Aplicação da Autoavaliação Institucional e acompanhamento com 
envio de Relatório semanal as Comissões Setoriais de Avaliação/CSAs, Análise 
dos dados da Autoavaliação Institucional das Unidades de Educação e Saúde 
realizada pela equipe da CPA, elaboração do Relatório da Autoavaliação 
Institucional e devolutiva com resultados e sugestões.  A Autoavaliação 
Institucional teve como objeto de Avaliação os segmentos respondentes: Docente 
dos cursos presenciais, Discentes, Técnico-Administrativo da Reitoria e Unidade 
de Ensino, Técnico-Administrativo de Hospitais, Docentes e Tutores do EAD, 
além de egressos de cursos de graduação. Sua execução se deu por meio de 
aplicação de questionários específicos disponibilizados no site da UPE e por e-
mail. 
 

ATIVIDADES REALIZADAS PELA CPA 

N° ATIVIDADE DATA/DURAÇÃO 

1 Reunião ordinária da equipe CPA 01/03/2018 

2 Reunião ordinária da equipe dos Hospitais 05/03/2018 

3 Reunião ordinária da equipe Docente 07/03/2018 

4 
Conclusão do Relatório da Autoavaliação Institucional, ano 
base 2017. 09/03/2018 

5 Reunião ordinária da equipe Docente 14/03/2018 

6 
Envio do Relatório da Autoavaliação Institucional, ano base 
2017 ao Reitor para apreciação. 14/03/2018 

7 Envio do Relatório para secretaria do CONSUN 19/03/2018 

8 
Reunião ordinária de avaliação, encerramento do processo 
2017 e início do processo 2018. 17/04/2018 

9 Revisão dos Instrumentos de Coleta de Dados 
09/05/2018 a 
30/05/2018 

10 Reunião ordinária da equipe da CPA 14/05/2018 

11 
Processamento dos Instrumentos de coleta de dados pelo 
NCTI 

01/06/2018 a 
30/06/2018 

12 Reunião ordinária da equipe CPA 14/06/2018 

13 Reunião ordinária da equipe CPA 17/06/2018 

14 Divulgação da Autoavaliação Institucional 
06/08/2018 a 
 25/09/18 

15 Reunião ordinária da equipe CPA 08/08/2018 

16 Aplicação de teste piloto da Autoavaliação Institucional 
14/08/2018  
 

17 Realização e aplicação da Autoavaliação Institucional 
15/08/2018 a 
25/09/2018 

18 Reunião ordinária da equipe CPA 11/09/2018 

19 Enviar semanalmente Relatório de Acompanhamento da 17/09/2018 



 
 

 

adesão da Autoavaliação Institucional as Unidades de 
Educação e Saúde.  

20 
Processamento pelo NCTI das Respostas da Autoavaliação 
Institucional das Unidades de Educação e Saúde  

26/09/2018 a 
23/10/2018 

21 

Análise dos dados da Autoavaliação Institucional das 
Unidades de Educação e Saúde realizada pela equipe da 
CPA. 

29/10/2018 a 
23/11/2018 

22 

Recebimento das Análises dos dados da Autoavaliação 
Institucional das Unidades de Educação e Saúde realizada 
pela equipe da CPA. 26/11/2018 

23 Organização do material para o Relatório 
26/11/2018 a 
20/02/2019 

24 
Reunião extraordinária da equipe da Superintendência do 
Complexo Hospitalar 

18/12/2018 
 

25 
Reunião extraordinária da equipe da Superintendência do 
Complexo Hospitalar 18/01/2019 

2. METODOLOGIA 

2.1 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  
 
Os instrumentos de coleta de dados da Autoavaliação Institucional da 

UPE-2018 tiveram o formato de questionários, elaborados coletivamente pelos 
representantes da CPA e aplicados por meio de uma plataforma virtual com 
mobilização dos respondentes pelas (CSAs),em todos os Campi da UPE, aos 
seguintes segmentos institucionais: docentes de cursos presenciais, técnico-
administrativos da reitoria e unidades de educação, técnico-administrativos do 
complexo hospitalar, tutores e docentes da Educação a Distância e egressos.  

No ano de 2018, foi destinado um questionário específico para cada 
segmento institucional a ser avaliado na Universidade de Pernambuco-UPE, a fim 
de coletar informações, no que se refere a ensino, pesquisa, extensão e serviços 
de saúde de nível universitário. Com relação aos discentes, foram avaliados os 
dados do questionário do estudante respondido no Enade no triênio 2015-2017. 

 A Autoavaliação Institucional 2018 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 
2018, por meio dos seguintes instrumentos: 

 
I – Questionário aplicado ao segmento avaliador de docentes de cursos 
presenciais: 
Destinado a avaliar o perfil, estrutura, os aspectos pedagógicos, científicos e de 
extensão. Estrutura do Instrumento: dados de identificação, dados gerais, 
infraestrutura, organização do curso, gestão e processo de ensino-aprendizagem. 
II – Questionário aplicado ao segmento avaliador de docentes e tutores de 
cursos a distância 
Destinado a avaliar o perfil, estrutura e os aspectos pedagógicos, científicos e de 
extensão. Estrutura do Instrumento: dados de identificação, dados gerais, 
infraestrutura, organização do curso, gestão e processo de ensino-aprendizagem. 



 
 

 

III – Questionário aplicado ao segmento avaliador discente dos cursos de 
graduação presenciais e a distância 
Adotando os resultados do triênio 2015 a 2017, do ENADE, como base na sua 
avaliação da UPE. 
IV – Questionário aplicado ao segmento avaliador de técnico-administrativos 
avaliadores da Reitoria e das Unidades de Educação 
Contemplando dados de identificação, desempenho e qualificação profissional, 
Plano de Cargos e Carreira e Vencimentos, políticas de qualidade de vida, 
satisfação com o ambiente de trabalho no setor e na instituição, progressão 
funcional, política salarial.  
V – Questionário aplicado ao segmento avaliador de técnico-administrativos 
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, relações interpessoais, conhecimento do trabalho 
dos preceptores de ensino, conhecimento das atividades de pesquisa, de 
extensão e orientação aos estagiários.  
VI – Questionário aplicado ao segmento avaliador de                                                                                                                                                                                                                                           
Egressos dos cursos de graduação 
Com questões sobre os temas: ensino-aprendizagem, formação profissional, 
gestão e infraestrutura, os egressos, oriundos dos cursos de Graduação, tiveram 
sua participação de forma voluntária e anônima e receberam o questionário por 
meio de seu endereço eletrônico vinculado ao SIGA. 

 
2.2 RESPONDENTES À AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UPE–2018 

SEGMENTO RESPONDENTE  Número de 
Participante

s 

Total do 
Segmento 

Docente dos cursos presenciais 601 1.034 

Discentes dos cursos Presenciais e a Distância 3.820 14.608 
Técnicos Administrativos da Reitoria, Unidades de 
Ensino e Complexo Hospitalar 

1.459 4.172 

Tutores e Docentes dos cursos à Distância 122 159 
Egressos                                                            305 1.955 
TOTAL GERAL 6.307 21.928 

2.3 TÉCNICAS UTILIZADAS NA ANÁLISE DOS DADOS  
 
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.  

Nesse sentido, a UPE vem optando por utilizar as informações obtidas 
nos questionários do estudante respondidos no 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 e abrange diversos aspectos do processo formativo, 
além de conter informações suficientes para traçar o 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 Infraestrutura, que apresentam um 
total de 42 questões e também o perfil sociodemográfico dos estudantes. 

Uma outra razão para o uso destas informações foi aproveitar a base de 
dados disponibilizados pelo INEP, visando 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 micro dados 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. 

 A análise dos dados, no tocante ao delineamento do perfil dos alunos, 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. 
 Para os demais segmentos avaliadores, desde 2012, a Autoavaliação 
Institucional tem envidado um grande esforço junto a comunidade Universitária, 
principalmente por ser uma universidade multicampi, presente em 10 municípios 
do litoral ao sertão do Estado de Pernambuco. Nesse sentido, a Autoavaliação 
Institucional-2018 da Universidade de Pernambuco-UPE aplicou questionário de 
elaboração própria junto a cinco segmentos, a seguir relacionados: 
I- Docentes de cursos presenciais; 
II- Docentes e Tutores de Cursos de Educação a Distância; 
III- Técnico-Administrativos da Reitoria e das Unidades de Ensino; 
IV- Técnico-Administrativos das Unidades Hospitalares. 
V- Egressos de cursos de graduação. 
 A análise dos dados gerados por esses cinco questionários utilizou de 
estatística descritiva, focando no distribuidor de freqüência das respostas, com o 
intuito de se observar o papel dos respondentes e as tendências de avaliações 
dos itens. 
 
2.4 SOFTWARES DE PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DE DADOS  

 
A operacionalização da coleta e armazenamento de dados se deu por um 

sistema web denominado "Limesurvey", usando como filtro para validação de 
respostas da comunidade universitária o CPF, para que pudesse confrontar os 
dados obtidos como registros oficiais de vínculo com a UPE. Os dados foram 
coletados durante o período de 15/08 a 25/09/2018, e processados por filtro do 
próprio Limesurvey.  

Os questionários foram enviados aos cinco segmentos de avaliadores 
institucionais e devolvidos virtualmente 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-
mails enviados aos componentes dessa comissão para elaboração das 
avaliações por meio de planilhas eletrônicas. 
 
2.5 DESENVOLVIMENTO DO PDI 
 

Nesta seção, são descritas os cincos eixos da avaliação institucional.  

2.5.1 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL           
 
O Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI 2014-2018 da Universidade 

de Pernambuco contemplava o macroplanejamento orientado pelo INEP e a sua 
operacionalização pela UPE abrangeu o período de 2014 a 2018, tendo sido 
elaborado o novo PDI o quadriênio 2019 a 2023. 

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 Contingenciamento, gerando 
dificuldades no alcance de suas metas e ações e no atingimento da qualidade 
desejada. Na ocasião de preparação, o PDI estava compatível e harmônico com o 
então PNE e do PEE/PE, no que se refere à Educação Superior, mas a alocação 
dos recursos previstos que lhe eram necessários à operacionalização de 
atividades e ações, com a racionalidade e a qualidade desejável, ficou muito 
aquém nos últimos anos. 

 
  2.5.1.1 AVALIAÇÃO EXTERNA  
 
 Dentre as avaliações externas realizadas na sociedade civil organizada, 
são observados o Guia do Estudante e o Ranking de Universidades da Folha. 
    O Guia do Estudante é uma avaliação desenvolvida pela editora Abril e 
avalia individualmente cada um dos cursos ofertados no Sisu, por meio de um 
questionário respondido por cada coordenador de curso, como pode ser visto no  
quadro 1. 
 
 
Quadro 1 – Selo Guia do Estudante 

Curso Campus 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Administração Caruaru 3  - -  -  3 -    3 

Administração Recife 4 3 4 4 3  - 3 3 

Administração Salgueiro - 3 3 3 3  -     

Ciências 
Biológicas 

Recife 3 4 4 4 4 4 4 4 

Educação Física Recife 4 3 3 4 4 4 4 4 

Enfermagem Petrolina -  -  -  3 3 3 3 3 

Enfermagem Recife 3 4 3 5 4 4 4 4 

Engenharia Civil Recife  -  - 3 3 3 3 3 3 

Engenharia da 
Computação 

Recife 3  - 3 4 4 4 4 4 



 
 

 

Engenharia de  
telecomunicaçõe

s 
Recife 3 -  3 3 3 3 3 3 

Engenharia 
Elétrica 

Eletrotécnica 
Recife 3 3 3 3 3 3 3 3 

Engenharia 
Eletrônica 

Recife -  -  3 3 3 3 3 3 

Engenharia de 
Controle e 
Automação 

Recife 3 -  3 -  3 3 4 4 

Fisioterapia Petrolina -  4 4 3 4 4 4 4 

Medicina Recife  -  -  - 3 4 3 3 3 

Odontologia Camaragibe 3 -  3 3 4 3 3 3 

Pedagogia Garanhuns  - 3 3  -  - -   - 3 

Pedagogia 
Nazaré da 

Mata 
4 3 3 3 4 3 3 4 

Pedagogia Petrolina 4 3 4 4 3 3 3 3 

Psicologia Garanhuns  -  - 3 4 4 3 4 3 

Sistemas de 
Informação 

Caruaru 4 4 3  - 3 3 3 3 

Nutrição Petrolina  - -  -   -  - 3  - 3 

Ciências 
Biológicas 
(Licenciatura) 

Garanhuns  -  - -   - -   - 3 3 

Computação 
(Licenciatura) 

Garanhuns  - -   - -   - -  3 3 

Geografia 
(Licenciatura) 

Garanhuns  -  -  -  -  -  - 3 3 

História 
(Licenciatura) 

Garanhuns  -  -  -  -  -  - 3 3 

Letras 
(Licenciatura) 

Garanhuns  -  -  -  -  -  - 3 4 

Matemática 
(Licenciatura) 

Garanhuns  -  -  -  -  -  - 3 3 

Ciências 
Biológicas 
(Licenciatura) 

Nazaré da 
Mata 

 -  -  -  --  -  - 3 3 

História 
(Licenciatura) 

Nazaré da 
Mata 

 -  -  -  -  -  - 4 4 

Matemática 
(Licenciatura) 

Nazaré da 
Mata 

 -  -  -  -  -  - 3 3 

Ciências 
Biológicas 
(Licenciatura) 

Petrolina  -  -  -  -  -  - 3 3 

Matemática 
(Licenciatura) 

Petrolina  -  -  -  -  -  - 3 3 

História 
(Licenciatura) 

Petrolina  -  -  -  -  -  - 3 3 

Educação Física 
(Licenciatura) 

Recife  -  -  -  -  -  - 3 3 

Direito Arcoverde  -  -  -  -  -  -  - 3 



 
 

 

Bacharelado 

Letras 
(Licenciatura) 

Nazaré da 
Mata 

 - -   -  -  -  -  - 3 

Engenharia 
Mecânica 
(Bacharelado 

Recife  - -  -   -  -  -  - 3 

Fonte: Guia do Estudante / Ed. Abril 
 

O Ranking Universidades da folha (RUF) revelada pela folha de São 
Paulo e avalia 195 universidades brasileiras com base em cinco indicadores: 
pesquisa, ensino, internacionalização, mercado de trabalho e inovação. 
Acompanha as avaliações produzidas por entidades com credibilidade social. 

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 ensino; 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. 

2.5.1.2 AVALIAÇÃO INTERNA  
 

A Organização e o Planejamento da 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: 

● Elaboração e apreciação do presente Relatório de Autoavaliação 
Institucional, adotando o ano de 2018 como o ano base de dados para 
elaboração da agenda para 2019. 

● Discussões sobre interpretação, análise e crítica dos resultados da 
Autoavaliação Institucional 2018. 

● O Complexo Hospitalar-CH da Universidade de Pernambuco 
desenvolve também a Autoavaliação Institucional dos Hospitais, de 
forma integrada à CPA. 

● 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. 

● O Núcleo de Comunicação e Tecnologia de Informação-NCTI, 
representado na CPA, apoia a elaboração, a aplicação e a apuração dos 
questionários, ficando responsável pelo seu envio on-line, pelo seu 
processamento, pela apresentação dos dados e divulgação dos 
resultados da Autoavaliação Institucional 2018. 

● Adequação dos instrumentos para a Autoavaliação Institucional-
UPE/2018 aos segmentos avaliadores: docentes e discentes presenciais 
e EAD, técnico-administrativos do ensino, servidores hospitalares e 
egressos. 

● Apresentação e estudo de tabelas e gráficos pelo método descritivo do 
desempenho das Unidades de Ensino e dos Hospitais Universitários. 

● Discussão da pertinência de critérios na concepção dos instrumentos de 
Autoavaliação. 



 
 

 

● Edição dos instrumentos avaliativos 2018, observando os pontos 
específicos de cada segmento, cada Unidade de ensino de Hospital 
Universitário. 

● Divulgação e envio de banners do processo de coleta de dados da 
Autoavaliação 2018 on-line, pelo site da UPE. 

● Divulgação por meio de contatos com Diretores e Coordenadores de 
Unidades e de membros das CSA, das Unidades. 

● Acompanhamento do desempenho da Autoavaliação on-line e adoção de 
medidas para aumento do número de respondentes. 
 

2.5.2 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
 Como as demais Universidades do País, a Universidade de Pernambuco-
UPE passou por mudanças nas duas últimas décadas, inclusive com a aprovação 
dos seus Estatuto e Regimento da UPE e com a articulação entre o planejamento 
e a avaliação, bem como a ampliação das relações internacionais, o que permitiu 
o reconhecimento da importância do papel da Universidade de Pernambuco não 
apenas no Brasil, mas em relação às Universidades Internacionais como a da 
CUFE – China, do Porto – Portugal, Torino – Itália, entre outras. A Universidade 
de Pernambuco-UPE aderiu convictamente ao processo de Planejamento da 
Autoavaliação Institucional, realizada ciclicamente a cada cinco anos, apostando 
nesse indutor da melhoria da qualidade da Educação Superior.  

Entre 2008 a 2017, a Universidade de Pernambuco desacelerou ou inativou 
a execução de importantes e necessários projetos de expansão e reformas no 
campus de Recife, quando o então Governador do Estado havia levantado a 
expectativa na comunidade universitária da UPE, com promessas de transferência 
da Reitoria e das Faculdades instaladas nos Campi do Recife para a Cidade da 
Copa, a ser construída no município de São Lourenço da Mata, o que não se 
concretizou.  

Naqueles anos, a UPE ficou sem investimentos nos campi do Recife, que 
não se expandiram, nem requalificaram a infraestrutura. A partir de 2015, o 
Governo do Estado contingenciou suas despesas, com grandes cortes nos 
recursos orçamentários desta Universidade de Pernambuco, o que reduziu 
sucessivamente em cada exercício orçamentário, os investimentos realizados. 

Desse modo, a UPE vem enfrentando uma série de dificuldades 
orçamentária, o que dificulta a aplicação das ações realizadas a partir dos dados 
coletados pela CPA. 

 

2.5.2.1 MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
 

A Missão definida no PDI para a Universidade de Pernambuco/UPE é 
“Produzir e difundir conhecimento por meio do ensino, pesquisa e extensão 
universitária, formando profissionais reflexivos, críticos e cidadãos para 
atender às demandas da sociedade”. A UPE envidou esforços no 
desenvolvimento de projetos e atividades permanentes de ensino, pesquisa e 
extensão para obter um bom desempenho de sua missão.  

A UPE definiu os objetivos estratégicos gerais para o planejamento 
estratégico, nos próximos cinco anos, conforme PDI 2019-2023, nas dimensões 
de ensino de graduação, organização didática pedagógica e de infraestrutura, 



 
 

 

extensão, inovação, pós-graduação e pesquisa, gestão de pessoas, assistência 
estudantil, sustentabilidade financeira e gestão organizacional.  

Os objetivos estratégicos gerais e seus indicadores foram construídos a 
partir do trabalho conjunto que envolveu a comunidade acadêmica, a gestão 
universitária e a Secretaria de Planejamento do Estado. Esses objetivos e seus 
indicadores representam um elo de comunicação da UPE com a sociedade, em 
torno do resultado de suas políticas, e se insere como dado de acompanhamento 
e monitoramento das ações, por parte da equipe do Governo Estadual, são eles:  
 
Objetivos Estratégicos Gerais 

a) Ampliar a Articulação Política e Institucional 
b) Expandir e Qualificar a Produção do Conhecimento 
c) Consolidar e Estender a Interiorização e Internacionalização 
d) Fortalecer a Atuação para o Desenvolvimento, com Foco nas Políticas de 

Inovação, Sustentabilidade e Inclusão Social 
e) Promover a Diminuição da Evasão e Retenção 
f) Promover a Melhoria da Qualidade dos Cursos de Graduação e Pós-

graduação 
g) Expandir e Aperfeiçoar os Sistemas de Informação e a infraestrutura de TI 
h) Otimizar e Padronizar Processos e Políticas Institucionais 
i) Promover a Integração e a Comunicação entre suas Unidades 
j) Aumentar, Qualificar e Promover a Valorização do Quadro Docente, 

Técnico e Administrativo 
k) Garantir a infraestrutura necessária para o Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Assistência à Saúde 
l) Otimizar a Gestão Financeira, Orçamentária e a Captação de Recursos 
m) Fortalecer a gestão democrática em todos os níveis  

 
 
 
 
2.5.2.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 
 

Na produção de conhecimentos e na formação de profissionais-cidadãos, a 
UPE, em sintonia com os objetivos do milênio difundidos pela ONU, preserva os 
seguintes compromissos sociais: 

1. A erradicação de todas as formas de exclusão social;  
2. A garantia do sistema de direitos coletivos e individuais;  
3. Respeito ao processo democrático no País, no Estado e na própria UPE;  
4. A universalização e elevação da qualidade da educação pública;  
5. O desenvolvimento sustentável articulando o crescimento humano com a 

preservação da natureza;  
6. As políticas de promoção da paz; 
7. Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 
8. Garantir a sustentabilidade com qualidade de vida;  
9. Garantir a sustentabilidade com qualidade de vida; 
10. Estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento. 

 
Nessa dimensão, a UPE buscou a interação efetiva com a sociedade, 

embasada na sua missão educativa e científica. Considera-se, principalmente, a 



 
 

 

contribuição da UPE em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 
econômico, à produção artística e do patrimônio cultural. As ações de 
Responsabilidade Social realizadas pela Universidade inserem-se na perspectiva 
de atuação das instituições de ensino superior, isto é, partem de atividades de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, contemplando as diversas áreas do conhecimento 
humano. 
 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:  
• PREVUPE – é um projeto de grande porte, que disponibiliza vagas a estudantes 
pernambucanos oriundos da rede pública em turmas de Pré-Vestibular (Prevupe). 
• PARFOR – Programa Nacional de Formação de Professores que ensinam na 
Educação Básica, na modalidade presencial, é um Programa emergencial 
instituído para atender o Decreto Nº 8.752, de 9 de maio de 2016, que dispõe 
sobre a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, 
implantado nas instituições de Educação Superior – IES do País. O programa 
fomenta a oferta de turmas especiais em cursos de Licenciatura, de uma segunda 
licenciatura para a formação pedagógica e melhoria da Educação Básica. 
• PROLINFO – É um programa de Línguas e de Informática, que oferta cursos à 
comunidade, funcionando na UPE há mais de uma década.  
• ARTE NA MEDICINA - O programa “A Arte na medicina às vezes cura, de vez 
em quando alivia, mas sempre consola” tem como público alvo crianças e 
adolescentes portadores de câncer e cardiopatias, adolescentes usuários de 
drogas, pacientes em geral, estudantes de medicina, profissionais médicos, 
professores universitários da área de saúde e funcionários dos hospitais com a 
participação voluntária de estudantes de Medicina, professores universitários da 
área de saúde e demais funcionários de hospitais. O programa foi um dos 
vencedores do Prêmio Cultura e Saúde 2010, do Ministério da Cultura (MinC). 

 ARTE NA MEDICINA - O programa “A Arte na medicina às vezes cura, de vez em 
quando alivia, mas sempre consola” tem como público alvo crianças e 
adolescentes portadores de câncer e cardiopatias, adolescentes usuários de 
drogas, pacientes em geral, estudantes de medicina, profissionais médicos, 
professores universitários da área de saúde e funcionários dos hospitais com a 
participação voluntária de estudantes de Medicina, professores universitários da 
área de saúde e demais funcionários de hospitais. O programa foi um dos 
vencedores do Prêmio Cultura e Saúde 2010, do Ministério da Cultura (MinC). 

 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. 

 COTAS – As cotas são a reserva de vagas em instituições públicas ou privadas 
para grupos específicos classificados, a UPE garante 20% para ingresso de 
estudantes oriundos de Escolas Públicas do Estado de Pernambuco. 

 A UPE assegura aos membros da comunidade acadêmica e aos usuários de em 
seus serviços de educação e saúde, o uso de nome social no âmbito da 
Universidade, quando solicitado, pelo interessado. 

 No Complexo Hospitalar da UPE, constituído do HUOC, CISAM e PROCAPE, 
tem-se destacado uma crescente integração no atendimento humanizado de 
crianças portadoras de Microcefalias, incluindo consultas cardiológicas, 



 
 

 

pediátricas e de realização de ecocardiogramas, além de pesquisas e 
intervenções demandadas pela sociedade pernambucana e do Nordeste. 

 Órgão de apoio à gestão universitária, a Ouvidoria Universitária é um ambiente de 
acolhida das demandas da sociedade. 

 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. 
 

2.5.3 POLÍTICAS ACADÊMICAS  

2.5.3.1 POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO  
 
Política para o Ensino 

A Pró–Reitoria de Graduação vem executando a seguinte política de 
Ensino, em que a UPE, com o seu planejamento institucional, busca a qualidade e 
a expansão da educação superior mediante:  
 
I. Programa de Monitoria: Sistematicamente têm sido oferecidas 60 bolsas 
para discentes, podendo ser também aprovadas propostas para discentes 
voluntários através dos projetos/propostas recomendados. 
II. Programa de Mobilidade Acadêmica: No ano de 2018 o processo de 
mobilidade acadêmica ocorreu em 3 momentos, em 2018.1 foi realizada primeiro 
uma mobilidade interna seguida de uma externa. E em 2018.2 as vagas 
remanescentes do processo anterior foram ofertadas no edital para mobilidade 
externa. Foram preenchidas 439 vagas das 2315 do edital de mobilidade interna. 
III. Foram normatizados 6 documentos, que tratam das normas e instrumentos 
de acompanhamento e avaliação dos estágios obrigatórios e não obrigatórios no 
âmbito das unidades, da obrigatoriedade da elaboração, pelos Coordenadores, do 
relatório anual de evolução dos cursos de Graduação, da norma de Mobilidade 
Estudantil, do Guia do Estudante da UPE 2018, da norma de MEC Diploma do 
Guia da Coordenação de Curso – Diretrizes Acadêmicas e da Emissão e Registro 
de diplomas: Em 2018 foram emitidos 2071 diplomas, sendo 1643 de graduação, 
27 de Graduação (PARFOR), 190 de Registro Graduação (PROGRAPE) e 211 de 
Pós-Graduação. A Universidade de Pernambuco conta com 6 contratos para 
registros de diplomas de graduação das Faculdades Particulares  
IV. Revalidação de Diploma de Graduação obtido no exterior: Tramita 46 
processos de Revalidação de diplomas de graduação submetidos à UPE através 
da Plataforma Carolina Bori em relação ao ano de 2018. 
V. Gestão dos Estágios: São 24 Instituições/Entidades conveniadas com a 
Universidade de Pernambuco 

VI. Programa de Fortalecimento Acadêmico: São 45 projetos executados. 
Programa de Residência Pedagógica: Educação Física, Pedagogia, História, 
Geografia, Letras, Matemática e Biologia, são os curso que fazem parte deste 
programa. Com um total de 314 alunos bolsistas, 23 voluntários e 55 professores. 
VII. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID): A 
universidade de Pernambuco tem a colaboração de 18 escolas participantes, 44 
professores e 400 estudantes das licenciaturas nos 4 campi. Ofereceu também 

http://www.upe.br/anexos/prograd/Guia_do_Estudante_2018.pdf


 
 

 

263 Bolsas Iniciação à docência – Discentes, 33 Bolsas Supervisores – 
professores de educação básica e 11 Bolsas Coordenadores de área – 
professores da UPE. Já em Residência Pedagógica, apresentou 336 Bolsas 
Iniciação à docência – Discentes, 42 Bolsas Supervisores – professores de 
educação básica e 14 Bolsas Coordenadores de área – professores da UPE. 

VIII. Programas de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica  
Com a missão de promover o interesse pela pesquisa científica e tecnológica, 
despertando a vocação de novos talentos entre estudantes de graduação, e 
aprimorando o processo formativo de profissionais, tanto técnico-científico quanto 
do ponto de vista ético-humanista, a Universidade de Pernambuco vem 
fortalecendo sua participação em programas de iniciação científica e tecnológica, 
com recursos do: a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) em 2018 forneceu 129 bolsas para estudantes da UPE; b) 
Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE), com o 
fornecimento de 42 bolsas; e c) Programa de Fortalecimento Acadêmico (PFA) da 
UPE, que através de recursos internos forneceu nesses quatro anos 30 bolsas de 
iniciação científica; d) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI-CNPQ) forneceu 3 bolsas para 
estudantes da UPE; e)Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
para o Ensino Médio(PIBIC-EM) forneceu 7 bolsas para estudantes da UPE. 
IX.     Grupos de Pesquisa 

Em 2018 encerramos com 133 grupos certificados, distribuídos em todas as áreas 
de       conhecimento, com destaque para Ciências da Saúde, Ciências Humanas 
e Engenharias.   
X. Avanços na Pós Graduação Stricto Sensu: Os programas Stricto Sensu 
atendem às áreas prioritárias eleitas pela UPE como parte de sua missão. A 
saber: a) Ciências da Vida (9) - Odontologia, Enfermagem, Hebiatria, Ciências da 
Saúde, Educação Física, Educação Física (profissional), Biologia, Perícias 
Forenses, Psicologia; b) Humanidades (6) -> Educação, Gestão Sustentável, 
Letras (Mata Norte), Letras (Garanhuns), Formação de Professores, Culturas 
Africanas; c) Ciências Exatas e da Terra (5) -> Civil, Computação, Sistemas, 
Tecnologia da Energia, Ciência e Tecnologia Ambiental para o Semiárido. Em 
relação ao número de estudantes considerados na avaliação em 2017, 855 são 
do mestrado e 156 do doutorado. Este resultado evidencia o forte crescimento da 
pós-graduação da UPE no período analisado, refletindo uma busca constante de 
consolidação e excelência dos programas. Isto posto, consideramos que neste 
quesito, a UPE tem progredido no desenvolvimento de sua missão, com ênfase 
na formação de recursos humanos qualificados bem como na produção de 
conhecimento científico. 

 
Tabela 1. Notas dos programas Stricto Sensu da UPE nas últimas avaliações 
realizadas pela CAPES 

Curso Stricto Sensu 
Nível Nota 

2018 

Biologia Celular E Molecular Aplicada 
Mestrado e 
Doutorado 4 

Ciência e Tecnologia Ambiental para o Semiárido Mestrado 3 

Ciências Da Saúde 
Mestrado e 
Doutorado 3 

Culturas Africanas, da Diáspora, e dos Povos Mestrado 3 



 
 

 

Indígenas 

Educação Mestrado 4 

Educação Física (Acadêmico) 
Mestrado e 
Doutorado 4 

Educação Física (Profissional) Mestrado Mestrado 3 

Enfermagem 
Mestrado e 
Doutorado 4 

Engenharia Civil Mestrado 3 

Engenharia da Computação 
Mestrado e 
Doutorado 4 

 Engenharia de Sistemas Mestrado 3 

Formação de Professores e Práticas 
Interdisciplinares 

Mestrado 
3 

 Gestão do Desenvolvimento Local 
Sustentável 

Mestrado 
3 

Hebiatria  4 

Letras (Campus Mata Norte) Mestrado 4 

Letras (Campus Garanhuns) Mestrado 4 

Odontologia 
Mestrado e 
Doutorado 4 

Perícias Forenses Mestrado 3 

Psicologia - Práticas E Inovação Em Saúde 
Mental 

Mestrado 
3 

Tecnologia Da Energia Mestrado 2 

 
XI. Diagnóstico das Residências: Hoje somos 37 programas, dois deles 
interiorizados. Um destes, inclusive é a primeira residência multiprofissional, do 
Brasil, em Saúde da Família com ênfase em Saúde da População do Campo, que 
tem como objetivo superar a invisibilidade e negligência histórica da saúde da 
população do campo. Residências uni profissionais e multiprofissionais 
envolvendo as 15 profissões de saúde distribuídas por unidade: são 08  
Programas no Instituto de Ciências Biológicas, contando com 80 vagas,  03 
Programas Na Faculdade de Ciências Médicas, contando com 106 vagas, 01 
Programas no Campus Garanhuns, contando com 12 vagas, 18 Programas na 
Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora Das Graças, contando com 140 
vagas, 05 Programas na Faculdade de Odontologia contando com 28* vagas e 01 
Programas no Campus Petrolina, contando com 08 vagas. 

 
Tabela 2. Residência médica com suas especialidades da área da medicina 
na Faculdade de Ciências Médicas da UPE referente ao período de 2018-
2019 

Especialidade Residentes 

Anestesiologia 09 

Cancerologia cirúrgica  01 

Cancerologia clínica 05 

Cancerologia clínica  08 

Cardiologia  34 

Cirurgia cardiovascular  10 



 
 

 

Cirurgia do Aparelho Digestivo 04 

Cirurgia Geral  10 

Cirurgia Torácica 05 

Clínica Médica 12 

Dermatologia 09 

Ecocardiografia 13 

Eletrofisiologia Clínica invasiva  01 

Gastroenterologia 07 

Geriatria  04 

Hemodinâmica e cardiologia intervencionista  06 

Infectologia  18 

Infectologia Pediátrica  01 

Mastologia 02 

Medicina de Família e Comunidade 09 

Neurologia  09 

Neurologia Pediátrica  06 

Ginecologia e Obstetrícia 38 

Pediatria  12 

Pneumologia 00 

Urologia  06 

Total  239 

 
Internacionalização da Pós Graduação  
I. Researcher Connect: Durante dois anos (2017 e 2018) consecutivos a UPE 

coordenou o Researcher Connect, uma ação voltada à capacitação de 
docentes para interlocução e proposição e projetos a parceiros estrangeiros. 

II. Convênio com a Academia de Ciências Chinesa: Esse convênio tem como 
principal objetivo a mobilidade de discentes do Brasil para a China para o 
desenvolvimento de projetos nas áreas de Inovação em Saúde e 
Engenharias. A Academia de Ciências Chinesa firmou o compromisso de 
apoiar com bolsas para mestrandos, doutorandos e pós-doutores. 

III. 4. Avanços na Inovação: As ações da Coordenação de Inovação tiveram 
início a partir de março de 2017, e a partir de um diagnóstico inicial da 
situação foi desenhada uma estratégia baseada num tripé de transferência 
de tecnologia, empreendedorismo e propriedade intelectual. Para cada uma 
dessas linhas, foram realizadas um conjunto de ações estruturados para 
promover a inovação dentro da Universidade de Pernambuco, fundamentada 
na parceria com diversos outros atores institucionais do Estado. A seguir, são 
elencadas as principais ações: 
● PhD Plus: Foi realizado na UPE, nos anos de 2017 e 2018, o PhD Plus, 

ação oriunda de parceria com a Universidade de Pisa como um evento 
para a Valorização da Pesquisa, da Inovação e do Mindset 
Empreendedor. Este evento fez-se com a parceria com diversos atores 
locais entre eles SECTI, SEBRAE, Porto Digital, Hágua Comunicações. O 
público alvo do evento foram os alunos de pós-graduação dos diversos 
programas da UPE. 

● Disciplina de Empreendedorismo: Foi iniciado junto à PROGRAD uma 
discussão a respeito da possibilidade da inclusão de uma disciplina 
eletiva de empreendedorismo em todos os cursos da UPE. No momento 



 
 

 

está se trabalhando na elaboração de uma ementa que será levada para 
apreciação da Câmara de Graduação. 

● Registro de patentes: Até 2018 tinham 12 patentes requeridas  
● Eventos 
● Semana Universitária (Ciência, Inovação e Transformação: O 

Conhecimento a serviço da Sociedade, 2018): Este evento, apoiado 
pela CAPES, CNPq e FACEPE, é realizado anualmente em todos os 
campi da UPE na capital e interior do estado, com apresentação de 
trabalhos científicos nas três áreas acadêmicas Ensino, Pesquisa e 
Extensão. É aberto ao público e conta com uma programação que inclui 
minicursos, oficinas, palestras, mesas-redondas, exposições, 
apresentação de projetos e ações de prestação de serviços gratuitos nas 
áreas de saúde, além de educação e lazer.- “Ciência, Inovação e 
Transformação: O Conhecimento a serviço da Sociedade” (2018) 

● Encontros de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação: Este evento faz 
parte da Semana Universitária da universidade, possui: palestras, 
oficinas, mesas redondas e é a culminância dos projetos de iniciação 
científica (PIBIC, PIBITI), como também uma oportunidade de 
apresentação de trabalhos do Lato Sensu e projetos do Stricto Sensu. O 
encontro conta com a presença de professores, estudantes e servidores 
da universidade, palestrantes e convidados. 

● Captação e Gestão financeira 
Em 2018, foram aprovados 2 projetos, um sobre: Implantação da 
Infraestrutura Multiusuária de Pesquisa no Campus Garanhuns e o outro 
sobre Apoio a Inovação do Stricto Sensu na UPE com o valor total 
aprovado de 6.347.559,77. E a/o PROAP contou com um auxilio de 
360.879,87 da CAPES. 

● Regulamentações produzidas pela PROPEGI em 2018   
A estruturação da gestão e normas de funcionamento para a Unidade de 
pesquisa Clínica (UNIPECLIN) da UPE e a criação do plano de 
internacionalização 2018-2022 da Universidade de Pernambuco e os 
procedimentos para a criação e manutenção de Grupos de Pesquisa da 
Universidade de Pernambuco. 

● SISGEN: Em maio de 2018 a UPE teve seu credenciamento aprovado no 
Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento 
Tradicional Associado – SisGen – que é um sistema eletrônico criado pelo 
Decreto nº 8.772, de 11 de maio de 2016, que regulamenta a Lei nº 
13.123, de 20 de maio de 2015. Atualmente existem 24 docentes da UPE 
cadastrados no sistema, em atendimento a legislação que regulamenta 
atividades de pesquisa científica e tecnológica que envolvam recursos 
genéticos e conhecimento tradicional associado. 

 

2.5.3.2 POLÍTICA PARA A EXTENSÃO E A CULTURA  
 

Conforme observamos no PDI, no último triênio, observou-se uma curva de 
crescimento na promoção da extensão universitária na UPE. Em 2016, foram 
apresentados 142 projetos; em 2017, 202 projetos, representando um 
crescimento de 42,5% em relação ao ano anterior; em 2018, 225 projetos, 
representando um crescimento de 11,38% em relação a 2017. Os projetos 



 
 

 

concentram-se majoritariamente, na área da saúde, seguidos da área de 
educação. 
            Em 2017, a UPE aprovou a política de curricularização da extensão, 
estabelecendo um prazo de 10 anos para o cumprimento da meta de realizar 10% 
do currículo de todos os cursos em atividades de extensão. A partir da instituição 
dessa política, 10% dos cursos incluíram, nos seus respectivos PPCs, 
componentes curriculares específicos de extensão. 15% dos cursos instituíram 
créditos de extensão em componentes curriculares já existentes. 20% dos PPCs 
mencionaram o compromisso em atender a referida política. Estima-se que 55% 
dos PPCs  não fizeram referência à extensão como currículo formativo. 
            Nos últimos 04 anos, o financiamento destinado à realização de atividades 
de extensão foi, em média, R$ 33 (trinta e três reais) por estudante/ano, o que 
representa um valor insuficiente para alcançar a política de creditação da 
extensão. 
            Das atividades de extensão, 5,3% resultam em produções técnico-
científico-culturais, publicadas em periódicos. 
            Em 2018, foram submetidos ao edital PIAEXT um total de 366 projetos. 
Destes, 186 foram aprovados sem financiamento, 12 reprovados, e 168 foram 
aprovados e receberam fomentos pela PROEC, conforme quadro abaixo. 
 
Quadro 1 - Programas ou Projetos de extensão aprovados com fomento em 
editais (PIAEXT) no ano de 2018. 

UNIDADE PROGRAMAS E PROJETOS 
(SPP) 

ARCOVERDE 8 

CISAM / CH / UPE 5 

ESEF 3 

FCAP 5 

FCM 13 

FENSG 34 

FOP 14 

GARANHUNS 17 

HUOC / CH / UPE 4 

ICB 9 

MATA NORTE 13 

MATA SUL 4 

PETROLINA 12 

POLI 8 



 
 

 

PROCAPE / CH / UPE 5 

SALGUEIRO 3 

SERRA TALHADA 11 

Total 168 

Fonte: PROEC/2018 
 
 

 2.5.3.2 COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE  
 
O PDI 2019 a 2023 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 demodo formal e informal, 
em ritmo ágil, por meio de tecnologias de informação. 

 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO ÓRGÃOS E FONES 

Sites (ww.upe.br) 
Endereços eletrônicos (reitor@upe.br) 

Pró-Reitorias 
Assessoria de Imprensa 
Relações Internacionais 

Rede telefônica (+55 81 3183-4007) 
Plataformas digitais (Ambiente Virtual De 
Aprendizagem- AVA) 

Ouvidorias 
Bibliotecas 
Superintendência do Complexo 
Hospitalar-SCH 

Sistema de Gerenciamento Acadêmico – 
SIGA 

Setores de Escolaridade 
Secretarias de Unidades  
de ensino e Hospitalares 

 
 
b) OUVIDORIA 

 
Órgão de apoio à gestão universitária, a Rede de Ouvidorias está integrada 

a Rede de Ouvidoria do Estado de Pernambuco.  É um ambiente virtual e 
presencial de acolhida e escuta da comunidade universitária e da sociedade 
pernambucana, atuando também nacional e internacionalmente nos 
recebimentos de elogios, denúncias, informações, reclamações, solicitações, 
sugestões e Pedidos de Acesso à Informação/PAI. 

mailto:reitor@upe.br


 
 

 

A rede interna da UPE consta da Ouvidoria Central, localizada na Reitoria, e das 
Ouvidorias de Unidades Hospitalares/Complexo Hospitalar, estando interligada 
externamente à Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação-SCTI e à 
Controladoria Geral do Estado de Pernambuco-SCGE. O envio de manifestações 
é online por via do Sistema parametrizado e apresenta estrutura organizada por 
área/assunto.  

A Rede de Ouvidoria da Universidade de Pernambuco/UPE, no ano de 
2018, registrou um total de 1.994 (um mil, novecentos e noventa e quatro) 
manifestações, em que a Natureza Solicitação predominou com a representação 
de 46,3% das demandas. 
 
 

Gráfico 1: Demonstrativo da Natureza das Manifestações na Rede de 
Ouvidoria/UPE 

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

 
 
 
 
 

Gráfico 2: Demonstrativo da Origem das Manifestações no ano de 2018 
(Ouvidoria Central) 

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

 
O índice de Resolutividade da Ouvidoria Central nesse ano de 2018 foi de 

96,4%.  A resolutividade do Centro Integrado de Saúde Amaury de 
Medeiros/CISAM foi de 99,6%. A resolutividade do Hospital Universitário Oswaldo 
Cruz/HUOC foi de 63,5%. A resolutividade do Pronto Socorro Cardiológico de 
Pernambuco/PROCAPE foi de 21,5%. A média de Resolutividade da Rede UPE 
foi de 65,6%.  
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O índice de resolutividade, em média de 85%, para todo Estado de 
Pernambuco foi pactuado com o Governo do Estado de Pernambuco, com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento/BID, sendo o indicador mensalmente 
acompanhado e classificado por meio do Índice de Transparência do Setor 
Público/ITESP. 

 
 

Gráfico 3: Demonstrativo da Resolutividade das Manifestações no  ano 
2018 

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

 
 
 Quanto à Transparência Passiva, que é a Ouvidoria e o Pedido de 
Acesso à Informação/PAI, a Ouvidoria Central/UPE recebeu no ano de 2018, 
setenta e cinco 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 4: Demonstrativo dos Pedidos de Acesso à Informação 2013/2018 

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

  
 Neste período, do ano de 2018, realizamos o monitoramento e 
retroalimentação do Portal da Transparência desta Universidade de 
Pernambuco, em observância à Transparência Ativa, que estabelece a 
promoção e divulgação institucional em sites na Internet, através do Decreto 
Estadual nº 38.787, de 30 de Outubro de 2012, Capítulo II, Art 7º.  
 
 
 



 
 

 

c) COOPERAÇÃO INTERNACIONAL  
 

A UPE vem concedendo atenção especial à Internacionalização das 
Ações Universitárias para a produção científica, tecnológica e humanística 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 e 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 Associação Brasileira de Educação Internacional 
(FAUBAI). O Professor José Guido Corrêa de Araújo, até 2018 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 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 aos 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. 

 

MOBILIDADE ESTUDANTIL DA UPE EM INSTITUIÇÕES ESTRANGEIRAS 

 

Em 2018 a UPE teve 23 alunos estudando em instituições estrangeiras por 

1 ou 2 semestres, sendo de maioria da POLI e apenas 2 do Campus Serra 

Talhada. Contou também com 1 aluno de instituição estrangeira na ESEF por 1 

semestre. 

 
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.  
 

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 a tem mais de 350 estudantes regularmente 
matriculados. Foram realizadas em 2018, a celebração da chegada do Ano Novo 
chinês e o Dia do Instituto Confúcio, 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. 

2.5.3.3 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.  

A assistência aos estudantes prevista no PDI e realizada por meio de 

bolsas, ao longo desses quatro últimos anos, cresceu de 1,6% em 2014; para 



 
 

 

2,57% em 2018, frente a uma demanda de atendimento de 45% dos estudantes 

com necessidade de assistência financeira para se manterem na Universidade, 

conforme dados do INEP em 2017. 

Há de se considerar, ainda, a insuficiência de espaços de convivência, de 

oferta de restaurante universitário, de creche, de assistência pedagógica e de 

assistência à saúde. 

Quadro 1- Assistência Estudantil em Números, de 2014 a 2018 

Indicadores 2014 2015 2016 2017¹ 2018¹ 

Percentual de alunos de baixa renda na 

UPE² 

48% 

(9.573) 

48% 

(9.534) 

49% 

(9.283) 

49% 

(9.283) 

49% 

(9.283) 

Total de alunos da UPE³ 19.945 19.863 18.945 18.945 18.945 

Número de bolsas permanência 

ofertadas (UPE) 

163 166 141 141 141 

Número de bolsas BIA (Facepe) 0 0 0 20 20 

Número de bolsas PE no Campus 

(SEE/PE) 

0 0 0 78 78 

IAE (Índice de Assistência Estudantil) 1,695 1,731 1,491 2,574 2,574 

Fonte: PRODEP -2018 
¹Previsão para o ano, pois os valores reais ainda não foram divulgados. 
²De acordo com as declarações feitas pelos concluintes no Enade 
³De acordo com o Censo da Educação Superior 

 

Estratégias para melhoria da assistência estudantil estipuladas no PDI   

a) Estender parcerias com órgãos governamentais e da sociedade civil 

estabelecidas, para financiamento de programas e projetos na área de 

assistência estudantil; 

b) Promover eventos semestrais sobre assistência estudantil, objetivando 

subsidiar o empoderamento da comunidade discente universitária; 

c) Promover a Política de Assistência Estudantil; 

d) Implementar estratégias de auxílio- permanência ao estudante da UPE; 

e) Ampliar o financiamento para realização das atividades acadêmicas nos 

espaços externos à UPE; 

f) Desenvolver uma política voltada à diminuição da evasão estudantil e 

aumentar a ocupação de vagas ociosas em cursos de graduação; 

g) Criar mecanismos de avaliação, os impactos sociais e acadêmicos do 

Programa Bolsa de Permanência; 



 
 

 

h) Criar em todos os Campi o Núcleo de Assistência integrada a estudantes; 

i) Implementar a política de atendimento e acompanhamento biopsicossocial, 

potencializando o desenvolvimento acadêmico dos estudantes; 

j) Redimensionar número e valores da bolsa de permanência concedida 

anualmente; 

k) Consolidar a política de assistência estudantil, de modo a garantir a 

igualdade de oportunidades;  

l) Redimensionar a estrutura organizacional da gerência da Assistência 

Estudantil; 

m) Criar mecanismos de avaliação, os impactos sociais e acadêmicos do 

Programa Bolsa de Permanência; 

n) Redimensionar número e valores da bolsa de permanência concedida 

anualmente; 

Metas estabelecidas no PDI 

a) Elevação do índice de assistência estudantil, dos atuais 2,57% em 2018 para 

11,11% em 2023. 

b) Aumento de 20% para 40% o percentual de ingresso de estudantes pelo 

sistema de cotas 

 

Quadro 2 - Quadro de Metas para Elevação do índice de Assistência Estudantil na UPE 

Indicadores 2019 2020 2021 2022 2023 

Percentual de alunos de baixa renda 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 

Total de alunos da UPE 18945 18945 18945 18945 18945 

Número de bolsas permanência (UPE) 282 423 564 705 846 

Número de bolsas BIA (Facepe) 20 20 20 20 20 

Número de bolsas PE no Campus 37 74 111 148 185 

IAE 3,585 5,468 7,350 9,233 11,115 

Fonte: Relatórios da PRODEP, PROGRAD - 2018. 

 

2.5.4 POLÍTICA DE GESTÃO 

A política de Gestão de Pessoas, a cargo da PRODEP, tem por objetivo 
fomentar o desenvolvimento dos servidores, a profissionalização dos gestores e a 



 
 

 

promoção da qualidade de vida, propiciando, assim, a satisfação dos seus 
servidores. 

A dinâmica do quadro de pessoal permanente se dá em virtude da 
expansão da Universidade e da natural ocorrência de vacância. Para manter a 
incorporação dos valores e preservar a identidade institucional, a Pró-reitoria 
desenvolve ações voltadas ao ambiente relacional, à capacitação, saúde e 
qualidade de vida. 

A Pró-reitoria, diante da dinâmica de crescimento da UPE, consoante as 
políticas públicas, realiza avaliações sistemáticas de dimensionamento do quadro 
de pessoal e toma iniciativas necessárias para atender demandas em decorrência 
da oferta de novos cursos e serviços.  

2.5.4.1 POLÍTICA DE PESSOAL 

O quadro de pessoal na Universidade de Pernambuco é composto pelos 
grupos ocupacionais: Grupo Ocupacional Magistério Superior, o Grupo 
Ocupacional Técnico Administrativo, conforme estabelece a Lei Complementar nº 
101, de 23/11/2007. O Grupo Ocupacional Magistério Superior é composto por 
Professores, enquanto que o Grupo Ocupacional Técnico Administrativo congrega 
os cargos de Procurador Jurídico, Advogado, Médico, Buco Maxilo Facial, Analista 
Técnico em Gestão Universitária, Assistente Técnico em Gestão Universitária e 
Auxiliar em Gestão Universitária. Além disso, a Universidade conta com um corpo 
funcional não efetivo de 1.059 servidores, entre comissionados, contrato por 
tempo determinado e extraquadro.  

O Indicador Geral de Rotatividade (IGR) informa a necessidade de 
complementação e reposição dos quadros de servidores da UPE. A mensuração 
da rotatividade é realizada pelo cálculo da movimentação do quadro funcional e o 
número de admissões, somados aos desligamentos e divididos pelo quantitativo 
de funcionários ativos no período, conforme fórmula abaixo: 

 

IGR 

ANO

= 

 

(nº admissões + nº 
desligamentos)/2 

nº funcionários do período 

 
POLÍTICA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E DE TÉCNICOS DE NÍVEL 
SUPERIOR 

 Implantação da Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas–PRODEP, 
através da Resolução CONSUN Nº 1/2015. 

 Realização de Fóruns de RHs. 

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



 
 

 

 Implementação do Programa de Atenção à Saúde do Trabalhador da UPE 
em articulação com o SINDUPE e ADUPE. 

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

 Implantação do processo da Avaliação Especial de Desempenho no 
Estágio Probatório 

 Revisão Relatório de Atividades Docentes-RAD. 

 Elaboração de projetos para implantação/implementação de ações na área 
de prevenção do uso abusivo do álcool e outras drogas. 

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

 Atualização de funções. 

 Criação o cargo de professor substituto. 

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

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

 Promoção de ações de capacitação, treinamento, qualificação e educação 
no e para o trabalho, com o propósito de desenvolver competências 
institucionais e individuais. 

 Desenvolvimento de Projeto de Segurança, Higiene e Medicina do 
Trabalho com funcionários da UPE, atendendo as normas da ABNT. 

 Desenvolvimento Projeto Viver Melhor na UPE. 

 Implementação da atenção integral à saúde do servidor, através da 
realização dos exames periódicos dos servidores, campanhas de 
vacinação e exames extras. 

 Realização de campanhas para estimular os servidores a adotarem hábitos 
alimentares saudáveis, redução de peso e prática de exercícios. 

 Implementação de ações e procedimentos de Segurança do Trabalho. 

 Realização do Fórum de Saúde do Trabalhador. 

 Realização do Fórum de Álcool e Outras Drogas. 

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

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

 Estabelecimento de parcerias com as entidades sindicais e outras 
instituições para promoção de eventos para os servidores. 

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

 Elaboração de um Plano de Assistência Psicossocial ao Servidor, para 
prevenção e tratamento dos agravos. 

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

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

2.5.4.2 –ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 
 
A Universidade de Pernambuco-UPE é uma organização universitária 

Multicampi, dirigida pelo Reitor e Vice-Reitor, com sede no Campus de Santo 



 
 

 

Amaro em Recife, registrada como Universidade de Pernambuco–UPE, Instituição 
Pública Estadual, com nove Campi Universitário. Vinculada diretamente à 
Secretaria de Ciência, Pesquisa e Inovação Tecnológica- SECTI e ao Conselho 
Estadual de Educação-CEE/PE. 
  CNPJ: 11.022.597/0001-91.  

a) COLEGIADOS SUPERIORES  
● Conselho Universitário–CONSUN 
● Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão–CEPE 
● Conselho Social – Consultivo da Sociedade 

b)  PRÓ-REITORIAS DA UPE 
● Pró-Reitoria de Graduação-PROGRAD 
● Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação-PROPEGI  
● Pró-Reitoria de Extensão e Cultura-PROEC 
● Pró-Reitoria Administração e Finanças-PROADMI 
● Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas-PRODEP 

 

c)  ÓRGÃOS SUPLEMENTARES 
● Comissão Própria de Avaliação-CPA 
● Comissão de Ética de Pesquisa-CEP: Comitê de Ética Pesquisa em 

Humanos-CEPH e Comitê de Ética de Pesquisa em Animais-CEPA 
● Editora da Universidade de Pernambuco-EDUPE 
● Núcleo de Apoio ao Estudante-NAE 
● Núcleo de Comunicação e Tecnologia da Informação-NCTI 
● Núcleo de Diversidade e Identidades Sociais-NDIS 
● Núcleo de Educação a Distância-NEAD 
● Núcleo de Estudos sobre Violência e Promoção da Saúde-NEVUPE 
● Núcleo de Gestão de Bibliotecas e Documentação-NBID 
● Núcleo de Inovação Tecnológica-NIT 
● Núcleo de Telessaúde-NUTES 
● Núcleo Integrado de Saúde Coletiva-NISC 

 

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

 
I. Campus Santo Amaro  

- 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 denominação 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  
- 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 e Física de Materiais.  
- Faculdade de Ciências da Administração e Direito de Pernambuco-FCAP, criada 
em 25.11.1965, com oferta de Bacharelado em Administração de Empresas, 
Direito; além dos cursos seqüenciais de Gestão Imobiliária e Representação 
Comercial. 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 Administração. 

VI. Campus Garanhuns 
Criado em 28.12.1966, oferta Licenciaturas em Letras, Ciências Biológicas, 
Pedagogia, Matemática, História e Geografia, além de Bacharelados em 
Psicologia, Medicina e Engenharia de Software. 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. 

 
2.5.4.3 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
 

A Sustentabilidade financeira da UPE atravessou, com grandes 
dificuldades, a crise estadual, mas, na medida do possível, a UPE conseguiu 
“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 Contingenciamento 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. 
          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 comprometidos por insuficiência de 
recursos financeiros.  
A Receita da UPE é composta das seguintes fontes: 

A) Repasse do Estado 
I- Fonte 0101 – Repasse do Estado à Reitoria e às Unidades de Ensino 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 Ensino e de Saúde; 
b) Manutenção da Reitoria e das Unidades de Ensino; 
c) Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais (RPVs); 
d) Contrapartida de Convênios; 
e) Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Material Permanente; 
f) Realização de Obras. 

 
B)  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; 
 

C)  Receita Própria da UPE arrecadadas diretamente pelas diversas 
Unidades da UPE 



 
 

 

I. Fonte 0241 – Receitas próprias das Unidades de Ensino da UPE para 
manutenção dos cursos de Extensão e Pós-GraduaçãoLato 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. 

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%. 

2.5.5 INFRAESTRUTURA FÍSICA 

2.5.5.1 – 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, serem construídos Hospitais Universitário para 
qualificar o ensino, conforme exige a legislação vigente para os cursos de 
Medicina. 
          As salas dos professores, ainda não existentes em todas as Unidades de 
Ensino ou, quando existentes em algumas Unidades de Ensino, 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 Ensino desta 
UPE. 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 Unidades de Ensino 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.  



 
 

 

         Os três Hospitais Universitários da UPE estão entre os melhores Hospitais 
Públicos situados em Recife, 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. 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; 
Campus Caruaru: 

X. Biblioteca da Faculdade de Ciência e Tecnologia de Caruaru-FACITEC; 
Campus Salgueiro: 
XI. Biblioteca da Faculdade de Ciência e Tecnologia de Salgueiro-FACITES; 

Campus Mata Norte: 
XII. Biblioteca Monsenhor Petronilo Pedrosa da Faculdade de Formação de 

Professores de Nazaré da Mata-FFPNM; 
 



 
 

 

Campus Mata Norte: 
XIII. Biblioteca da Mata Sul 
Campus Petrolina: 

XIV. Biblioteca Professora Anete Rolim  
Campus Serra Talhada: 
XV. Biblioteca de Serra Talhada 
Campus Arcoverde: 

XVI. Biblioteca de Arcoverde 
 
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. 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 
ensino superior e pesquisa 

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 lócus 
multidisciplinar para a obtenção de resultados inovadores das pesquisas, para o 
registro de patentes. 

ÁREAS EDIFICADAS E TERRITORIAIS  
 

Tabela 10 - Área Edificada e Territorial por Campus, Unidade ou Local em 2017 

Campus / Unidade Área Construída (em m²) 
Área de Terreno 

(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 
doEstado.  

 

- 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 iniciada/paralisada   

(1) UPE Campus Mata Norte: Bloco de 2 pavimentos 796 m² + instalações antigas 4.964 m² = 5.760 
m² 

(2) 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 
(3) 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 
 



 
 

 

 
PLANO DE EXPANSÃO E REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 2018 
 
Tabela  – Plano de Expansão e Requalificação da Infraestrutura da UPE – 2018 

Item Campus Novas 
Obras 
(2014-
2018) 

Valor Orçado 
    R$ 

Valor 
Aplica-
do R$ 

Área 
Construí - 
da/ 
Requalifi- 
cada 

Fonte de 
Recursos 

Situação 
   Atual 

1.1 
 
 
 
 
1.2  
 
 
 
 
1.3 
 
 
 
 
 
 
1.4 
 
 
 
1.5 
 
 
 
 
 
1.6 
 
 
 
1.7 
 
 
 
1.8 

Arcoverde 
 
 
 
 
 
Garanhuns 
 
 
 
 
 
Garanhuns 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garanhuns 
 
 
 
 
Petrolina 
 
 
 
 
 
 
Petrolina 
 
 
 
 
Serra Talhada 
 
 
 
 
Curado 
 

Construção  
de 2 blocos 
“H” e 
guarita 
 
 
 
Projeto do 
bloco “B” 
para 
laboratórios 
 
 
Projeto e 
obra do  2º 
Bloco “B” 
com 
16(dezesse
is) salas de 
aulas e 
complemen
to da 
passarela 
 
Projeto e 
obra do 
auditório 
para 246 
pessoas 
 
Projeto de 
requalificaç
ão quadra 
poliesportiv
a 
 
 
 
Projeto de 
requalificaç
ão do 
auditório 
 
 
01 bloco 
padrão H 
com térreo 
+ 03 
pavimentos 
 
Construção 

5.993.053 
 
 
 
 
 
2.031.000 
 
 
 
 
 
2.242.357 
 
 
 
 
 
 
 
 
556.673 
 
 
 
 
333.343 
 
 
 
 
 
 
277.057 
 
 
 
 
4.582.268,85 
 
 
 
 
3.215.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.641,65 
 
 
 
 
 
 
1.625 
 
 
 
 
 
1.739,18 
 
 
 
 
 
 
  507 
 
 
 
 
1.050 
 
 
 
 
 
 
1.167 
 
 
 
 
 
3.342 
 
 
 
 
1.450 
 

FNDE 
 
 
 
 
 
 
FNDE 
 
 
 
 
 
FNDE 
 
 
 
 
 
 
FNDE 
 
 
 
 
FNDE 
 
 
 
 
 
 
FNDE 
 
 
 
 
 
Governo 
do Estado 
 
 
 
FINEP 

Concluída 
 
 
 
 
 
 
Paralisada 
 
 
 
 
 
Concluída 
em 
dez/2017 
 
 
 
 
Concluída 
em 
dez/2017 
 
 
Recursos 
não 
liberados 
pelo FNDE 
 
 
 
Recursos 
não 
liberados 
pelo FNDE 
 
 
Concluída  
 
 
 
 
Concluída 
 
 
 



 
 

 

do Instituto 
de 
Inovação 
Tecnológic
a-ITT-
Parqtel-
Construção 
do Bloco B 
com 4 
pavimentos 

 

1.9 Santo Amaro - 
Recife 

Refeitório 
do HUOC 

836.883,79  585 Ministério 
da Saúde 

Concluído 
em 2018 

1.10 Santo Amaro - 
Recife 

ICB – 
Reforma 
nas Salas 
de 
Anatomia, 
Laboratório 
de Ecologia 
e Peixes 
Tropicais 

375.000,00  485 Governo 
do Estado 

Em 
andamento 

        
        
1.11 Santo Amaro - 

Recife 
CISAM - 
Reforma e 
adequação 
do Centro 
de Material 
Esterilizado 
 

426.471,00  222,87 CISAM Concluído 
em Agos-
to/2018 

1.12 Santo Amaro - 
Recife 

CISAM – 
Reforma e 
Acessibilida
de do 
Ambulatóri
o Prédio de 
Pediatria e 
Arquivo 
 

1.042.960,45  679,42 CISAM Concluído 
em 
Junho/2018 

1.13 Santo Amaro - 
Recife 

CEO – 
Centro 
Especializa
do de 
Odontologi
a 

195.607,56  229,66 Prefeitura 
do Recife 
com 
contra-
partida do 
CISAM   

Em 
andamento 

R$ 22.107.674,65 

Atualizada na PROADMI.  Janeiro/2018 
 

PROJUR 
 
A Procuradoria Jurídica da Universidade de Pernambuco (PROJUR) 

apresentou o relatório contendo documentos e processos administrativos e 
judiciais que tramitam no ano de 2018, para fins da presente análise, são 
documentos e processos administrativos que tiveram registro no Sistema 
Integrado de Gestão Pública do Governo de Pernambuco (SIGEPE). 



 
 

 

Atividades da PROJUR durante período de 01.01.2018 a 31.12.2018: 1.212 
documentos recebidos; 211 documentos abertos; documentos oficiais expedidos: 
636 Pareceres; 61 Memorandos; 28 Ofícios e 20 Cotas. 

Processos recebidos pela PROJUR no período de 
01.01.2018 a 31.12.2018 

Quantidade 

Justiça Comum  71 

Justiça do Trabalho 21 

Ministério Público de Pernambuco 14 

Ministério Público do Trabalho 1 

Ministério Público Federal 1 

Justiça Federal 7 

Total 114 

 

 



 
 

 

4. ANÁLISE DE DADOS DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL POR 
SEGMENTO AVALIADOR 

4.1 AVALIAÇÃO DOS DOCENTES  
 
Perfil Socioeconômico e Institucional dos Docentes da UPE  
Neste relatório são apresentadas as análises dos resultados das respostas dos 
docentes com as principais características socioeconômico e institucional, 
seguido de seções que tratam da sua visão sobre os temas: Infraestrutura, 
Gestão e Ensino.  Participaram dessa pesquisa 688 docentes que responderam 
voluntariamente a 30 questões.  
 
Faixa Etária dos Docentes  
Dentre os respondentes da pesquisa, sua maioria está incluída na faixa de idade 
de 31 a 60 anos, com um percentual de 80,5%. Foram identificados percentuais 
para as faixas etárias do interregno de tempo de 30 anos ou menos de 2,9% e 
para os de idade igual ou superior a 61 anos de 16,3%. Pelos dados 
apresentados podemos afirmar que a UPE tem um contingente elevado de 
docentes em faixa etária de alta produtividade científica e maturidade intelectual.  
 

Gráfico 1: Faixa Etária dos Docentes 

 
 
 
Participação dos Docentes por Unidade de Ensino  
Houve unanimidade quanto a participação dos Campi no processo de 
Autoavaliação Institucional, contribuindo com retorno dos respondentes às 
questões de avaliação da UPE e conseqüente construção de informação mais 
adequadas para melhor conhecimento das realidades dos diferentes Campi. Foi 
encontrado uma maior participação de respondentes da Unidade de Petrolina com 
13,1%, seguida da FOP com 12,9%, POLI com 12,2% e Mata Norte com 11,2%. 
 

 Gráfico 2: Participação dos Docentes por Unidade de Ensino 

 
 

 
Na questão de participação dos docentes por atuação nos cursos verificamos que 
no Curso de Bacharelado em Odontologia da Unidade de Ensino foi alcançado 



 
 

 

um percentual de 16,6% do total dos de docentes, seguido do Curso de 
Bacharelado de Medicina 13,8% e do Curso de Bacharelado em Enfermagem 
12,3%. Recomendamos que a CPA para os próximos eventos de Autoavaliação 
reforcem a necessidade de maior participação de docentes dos cursos que 
tiveram baixa ou nenhuma adesão.   

 
Gráfico 3: Participação dos Docentes por Curso 

 
 
 
 
Estado Civil  
Quanto ao estado civil dos respondentes, verifica-se um percentual de 67,0% de 
professores na situação de casado/união estável, seguido do percentual de 20,5% 
solteiros e de 12,5% de separados/divorciados e viúvos. 
 

Gráfico 4: Estado Civil 

 
 
 

Possui algum tipo de deficiência 
Dentre os respondentes encontrou-se um percentual de 98,4% que informaram 
não possuir deficiência física. Das deficiências físicas informadas as mais 
observadas foram de natureza física e auditiva com um percentual de 0,6% 



 
 

 

respectivamente em ambas, seguido de visual com 0,3%. Ainda dentre os que se 
declararam deficientes 0,1% não especificou o tipo.  
 

Gráfico 5: Possui algum tipo de deficiência 

 
 
 
Nível de formação acadêmica 
A exemplo das avaliações anteriores permanece a tendência de elevação da 
qualificação docente em nível de Strito Sensu no âmbito da UPE. Dentre os 
respondentes foi constado um percentual de 93,9% de mestres, doutores. Apenas 
um percentual de 6,1% tem especialização/residência. Essa variável se constitui 
relevante fator para impulsionar a produção de projetos de pesquisa, e, tem 
influenciado no bom desempenho nas avaliações internas e externas da 
Universidade. 
 

Gráfico 6: Nível de formação acadêmica 

 
 
Categoria Funcional  
Atualmente a Universidade de Pernambuco conta com o seguinte conjunto de 
pessoal docente, conforme quadro abaixo.  
 

Quadro 1: Pessoal da Universidade de Pernambuco 

GRUPO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

CARGO  FUNÇÃO QTDE 

PROFESSOR TITULAR PROFESSOR TITULAR 15 

PROFESSOR UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ASSOCIADO 53 

PROFESSOR UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ADJUNTO 532 

PROFESSOR UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ASSISTENTE 342 

PROFESSOR UNIVERSITÁRIO PROFESSOR AUXILIAR 92 

TOTAL    1034 
Fonte: SADRH - COMPETÊNCIA DEZEMBRO (2018) 

 

No que tange aos percentuais obtidos na pesquisa foi verificado na categoria de 
estatutário de nível superior 89,9% dos respondentes, seguido de 6,1% contratos 
CLT com a UPE/contratados CLT com o IAUPE e 3,9% cedidos por outros órgãos 
a UPE/outros.  

 
 
 



 
 

 

Gráfico 7: Categoria Funcional 

 
 
Tempo de Serviço  
No aspecto do tempo de serviço do docente na instituição observa-se que 43% 
destes estão na UPE entre 4 a 15 anos; 15,4% entre 16 a 25 anos; 17,9% com 
menos de 3 anos e 19,2% entre 26 e 35 anos perfazendo 95,5% do quadro 
docente. Tal resultado encontrado faculta aventar a hipótese de que a UPE, em 
mantendo esses docentes em seus quadros, tem um alto potencial de pessoas 
com um tempo considerável para produzir, com atividade intelectual em 
expansão. 
 

Gráfico 8: Tempo de Serviço 

 
 
Renda Mensal  
A respeito dos proventos docentes foi informado pelos respondentes que os 
valores percebidos acima de 15 salários mínimos atingem um percentual de 6,8%; 
de 8 a 15 salários mínimos foi no percentual de 47,2%; de 5 a 7 salários mínimos 
um percentual de 34% e menos de cinco salários mínimos 11,9%. Os valores de 
oito a mais de 15 salários mínimos beneficia um percentual de 54,1% da 
comunidade docente na UPE. 
 

Gráfico 9: Renda Mensal 

 
 
Motivo mais importante na sua escolha da UPE como local de trabalho  
Situados sobre a questão do motivo da escolha da UPE como lugar de trabalho, 
os docentes apontaram a carreira acadêmica como a escolha mais importante 
num percentual de 66,6% dos respondentes; pela estabilidade no emprego 
optaram num percentual de 19,8%; seguidos de um percentual de 11,9% relativa 
a credibilidade da instituição. Nos itens salários atrativos e localização apenas um 
percentual de 1,7% abordou essa questão.  



 
 

 

Gráfico 10: Motivo mais importante na sua escolha da UPE como local de 

trabalho 

 
 
Avaliação de desempenho anual com base na progressão da carreira 
docente  
Quanto à progressão da carreira docente foi obtido um percentual de 49,1% dos 
respondentes que consideram haver necessidade de ajustes no sistema de 
avaliação para progressão, seguido de um percentual de 31,9% dentre os que 
acham o sistema adequado e um percentual de 9,7% dos que dizem ser 
inadequada.  
 

Gráfico 11: Avaliação de desempenho anual com base na progressão da 

carreira docente 

 
 
Na questão aberta e com resposta espontânea sobre o que é preciso adequar ou 
ajustar na atual Avaliação de Desempenho 59,3% do total da amostra 
responderam a pesquisa. Destes identificou-se que 27% acreditam que é preciso 
congregar e equilibrar todas as Atividades Científicas, Acadêmicas e de Gestão, 
sejam elas nas áreas de Ensino, Pesquisa ou Extensão ou que estejam a elas 
ligadas, 13% consideram que há progressão e remuneração mais adequada à 
produção acadêmica/Incentivos financeiros e/ou premiações para quem supera as 
metas estabelecidas e apenas 11,8% avaliam ser preciso rever os critérios de 
produtividade acadêmica, tornando-os mais claros e exequíveis. 
 
Instalações físicas 
No bloco de questões referente à estrutura física da UPE, os professores 
consultados sobre as instalações físicas e a ambientação da biblioteca de sua 
unidade da UPE. Do total de participantes do referido levantamento, 6,9% 
afirmam que as instalações físicas e ambientação da biblioteca em seus locais de 
trabalho são péssimas; 21,5% ruins; 47,7% regulares; 23,4% boas; e 0,4% 
excelentes.  
  
 
 
 
 
 



 
 

 

Gráfico 12: Instalações físicas 

 
 
Nível de satisfação dos docentes em relação à atualização do acervo das 
bibliotecas 
No que se refere à atualização do acervo das bibliotecas em face das 
necessidades curriculares dos cursos da UPE, obteve-se o seguinte: 49,4% 
afirmam que o acervo da biblioteca é regular, seguido de 22,9% que consideram 
ruim. Se tomarmos estes dois itens de avaliação vamos ter um total de 72,4%, 
que pode ser avaliado como um índice preocupante. Contudo, a questão também 
não deixa claro acerca do acervo digital. 
 

Gráfico 13: Nível de satisfação dos docentes em relação à atualização do 

acervo das bibliotecas 

 
Fonte: CPA/UPE-2018 

  
Instalações, materiais, equipamentos de laboratórios e serviços do curso na 
UPE 
Complementando este item da Avaliação, foi questionado aos docentes também o 
nível de satisfação em relação às instalações, aos materiais, aos equipamentos 
de laboratório e aos serviços do curso na UPE. 49,4% dos docentes participantes 
afirmam que neste item a Universidade possui um desempenho regular. Apenas 
1,4% consideram estes aspectos da estrutura física excelente.  
 
 
 

Gráfico 14: Instalações, materiais, equipamentos de laboratórios serviços do 

curso na UPE 

 
 

 
 



 
 

 

Serviços específicos de apoio aos cursos da UPE 
A questão que trata de serviços específicos de apoio aos cursos da UPE obteve 
um percentual de 46,7%, considerando regular, seguido de 26,3% que 
consideram bom. Quando tomamos o terceiro maior percentual 20,3% que está 
no item ruim, avaliamos que não podemos tomar os serviços de apoio aos cursos 
específicos da UPE como satisfatórios. É preciso, no entanto, analisar no conjunto 
do que os respondentes avaliaram o que eles consideram serviços.  
 
 

Gráfico 15: Serviços específicos de apoio aos cursos da UPE 

 
 
Adequação dos ambientes de aulas práticas do curso, em relação à 
quantidade de estudantes 
Esta questão importante para a qualidade da formação dos nossos estudantes 
obteve respostas que se concentram de bom a ruim. Sendo, 40,9% dos 
respondentes consideraram regular, seguido de 30,2% que consideram bom e 
20,3% consideraram ruim. Como os índices vão numa escala de bom a ruim 
podemos considerar que algumas unidades em relação à adequação dos 
ambientes estão sendo avaliadas mais positivamente e outras menos. Caberia 
neste caso, uma analise mais presencial nas unidades, observando as 
especificidades de cada curso para obter uma análise mais completa.  

 
 
 

Gráfico 16: Adequação dos ambientes de aulas práticas do curso, em 

relação à quantidade de estudantes 

 
 

Trabalho pedagógico presencial a estrutura das salas de aula são 
importantes para um trabalho eficiente. 
Quando pensamos no trabalho pedagógico presencial a estrutura das salas de 
aula são importantes para um trabalho eficiente. Quando indagados quanto aos 
itens de iluminação, ventilação e acústica adequadas nas salas, o maior 
percentual ficou na casa do regular, obtendo 40,7%, seguido de 33,3% 
considerando bom. Os itens péssimo e ruim somam 19,9%. Esse índice deve ser 
considerado porque afeta diretamente o trabalho pedagógico.  

 



 
 

 

Gráfico 17: Trabalho pedagógico presencial a estrutura das salas de 

aula são importantes para um trabalho eficiente. 

 
 

 
 
Atuação de seu coordenador/a de curso 
A avaliação acerca da atuação do coordenador/a de curso foi respondida por 688 
docentes que tomando cinco itens [péssimo, ruim, regular, bom e excelente] como 
medida, apresentou o maior índice no item bom com 50,3%, seguido de excelente 
com 34,4% e regular 10,9%. Os itens péssimo e ruim somados dão 4,4% um 
número bastante pequeno para o universo de análise. O resultado demonstra que 
os professores avaliam de forma positiva os seus coordenadores de curso, 
levando a inferir que os aspectos de gestão pedagógica representada no trato 
com os docentes, discentes e organização pedagógica administrativa do curso 
tem sido atendidas. É sabido que uma gestão atenta aos sujeitos e as questões 
que envolvem o curso qualifica a formação dos discentes, aspecto de grande 
relevância numa instituição formadora.  
 

Gráfico 18: Atuação de seu coordenador/a de curso 

 
 
Atuação do seu coordenador/a de graduação 
O trabalho do/a coordenador/a de curso de graduação nas unidades de ensino da 
UPE recebeu a avaliação dos docentes com um percentual um pouco mais da 
metade, 50,4% como bom. Quando acrescido o percentual de excelente, com 
28,6%, chega a um total de 79,1%. Índice relevante para avaliar o coordenador de 
graduação. Contudo, temos também que observar que 15,8% de respostas que 
consideram como regular a atuação do coordenador de graduação. Este dado 
pode ser um alerta para que os Campi e Unidades de Ensino avaliam seus 
coordenadores e com todo o corpo docente e discente possam qualificar o 
trabalho desenvolvido pelo coordenador/a.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Gráfico 19: Atuação do seu coordenador/a de graduação 

 
 
Atuação da direção/coordenação da unidade de educação referente aos 
aspectos de transparência e canais de comunicação 
Nosso século tem sido considerado aquele em que a comunicação é de grande 
relevância na produção e disseminação da informação e do conhecimento. A 
universidade não pode ficar aquém desse universo. Daí que a atenção à atuação 
da direção/coordenação da unidade de educação referente aos aspectos de 
transparência e canais de comunicação são compreendidos como um dos pontos 
essenciais para o trabalho de qualidade. A questão apresentou um total de 81,1% 
das respostas entre bom e excelente. Esse percentual aponta que os docentes 
consideram relevante a atuação da direção/coordenação quanto os aspectos de 
transparência e comunicação, elementos que não representam apenas 
informações acadêmicas, mas, sobretudo, promoção de formas de divulgação de 
conhecimentos produzidos no interior da instituição.  
 

 
Gráfico 20: Atuação da direção/coordenação da unidade de educação 

referente aos aspectos de transparência e canais de comunicação 

 
 
Canais de comunicação utilizados entre funcionários e estudantes da UPE 
A questão da comunicação agora é pensada a partir dos funcionários e 
estudantes. No primeiro caso, a comunicação revela o grau de transparência 
quanto aos procedimentos administrativos pedagógicos postos a serviço da 
produção do conhecimento e da formação universitária. Ela se soma ao trabalho 
da direção/coordenação dos Campi ou Unidades de Ensino. No segundo caso, o 
dos estudantes, podemos perceber essa ação está voltada ao estudante com sua 
instituição e sujeitos dessa instituição. Isso ocorre normalmente a partir de temas 
voltados as questões acadêmicas, em especial aquelas que estão ligadas 
diretamente a escolaridade ou a serviços, como biblioteca. 
Nessa questão os dados apresentam que 40,8% de docentes consideram regular 
e 39,2% consideram bom. Os demais percentuais, péssimo, 2,8%, ruim 11,2% e 
excelente, 5,9%. Como os índices apontam o maior percentual para o item 
regular, a questão deixa em alerta não só os canais de comunicação, mas o 
próprio conteúdo das informações. Em vista que se há falas na comunicação, 
todo o seu conteúdo fica comprometido.  



 
 

 

Gráfico 21: Canais de comunicação utilizados entre funcionários e 

estudantes da UPE 

 
 
Atuação escolaridade/secretaria acadêmica da UPE 
Quando tratamos de refletir acerca da atuação da escolaridade/secretaria 
acadêmica da UPE é preciso pensá-la na relação com o item acima, canais de 
comunicação utilizados entre funcionários e estudantes da UPE, na medida em 
que a escolaridade/secretaria é um espaço em que as informações referentes à 
vida acadêmica dos alunos são parte principal do trabalho. 
O maior índice ficou concentrado no item bom com percentual de 51,9%, seguido 
de regular com 23,5% e excelente com 20,3%. A proximidade numérica entre 
regular e excelente demonstra que um quantitativo relevante de docentes 
considera o trabalho da escolaridade/secretaria em pontos específicos. 
 

Gráfico 22: Atuação escolaridade/secretaria acadêmica da UPE 

 
 
 Apoio técnico por parte dos funcionários técnico administrativos da UPE 
aos docentes e estudantes. 
Na direção de acompanhar as atividades dos funcionários técnico administrativos 
com o trabalho docente e discente. O maior índice ficou no item bom, com 45,2%, 
seguido do item regular com 30,9%. Na aproximação entre bom e regular serve 
de alerta acerca do trabalho desenvolvido. Todos os serviços ofertados na 
instituição devem acompanhar a mesma qualidade dos demais serviços. Assim, é 
necessário que todos os sujeitos envolvidos no trabalho acadêmico, estejam em 
patamares próximos. Ou seja, sejam avaliados, pelo menos como bom para que 
revele a missão da instituição.  

 
Gráfico 23: Apoio técnico por parte dos funcionários técnico 

administrativos da UPE aos docentes e estudantes. 

 



 
 

 

Atuação da coordenação de pesquisa da unidade no seu curso de 
graduação 
O trabalho do coordenador de pesquisa nas unidades foi avaliado com maior 
índice no item bom recebendo 49,3%, seguido de regular com 23,7% e 18,5% 
excelente. Quando somado bom e excelente temos um percentual de 67,7%, 
índice considerável numa análise do trabalho realizado pelo coordenador/a de 
pesquisa. Contudo, os índices de regular com um percentual considerável podem 
estar relacionados aos problemas conjunturais que tem atingido a produção da 
ciência no país. 
Nos dois últimos anos os investimentos em pesquisa têm sido cada vez mais 
raros e, quando ocorrem, estão ligados as áreas de tecnologia e saúde. Ficando 
as ciências humanas e sociais muito prejudicadas. Há que se considerar ainda o 
número de bolsas de pesquisa. A UPE embora possua o Programa de 
Fortalecimento Acadêmico (PFA) o quantitativo de recursos é insuficiente para 
atender a demanda de projetos e bolsas de pesquisa.  
 
 

Gráfico 24: Atuação da coordenação de pesquisa da unidade no seu 

curso de graduação 

 
 
Atuação da coordenação de extensão da unidade no seu curso de 
graduação 
Fechando o tripé ensino, pesquisa e extensão. A questão que trata da atuação da 
coordenação de extensão nas unidades como os demais recebeu o maior 
percentual no item bom chegando a 48,5%, consideram boa a atuação do 
coordenador de extensão. No entanto, 22,4% consideram regular. A extensão 
como a pesquisa também necessita de investimentos para realizar e garantir o 
conjunto de ações de sua competência. Contudo, é preciso considerar que a 
extensão necessita da pareceria com os docentes para a promoção das 
atividades extensionistas. Assim, podemos considerar que a parceria é essencial 
ao trabalho. 
Quando examinamos os percentuais de péssimo e ruim que chegam a 8,6% das 
respostas, ficam bem aquém dos demais critérios de avaliação.  
 

Gráfico 25: Atuação da coordenação de extensão da unidade no seu 

curso de graduação 

 



 
 

 

Atuação do Núcleo de Apoio psicológico ou psicopedagógico da sua 
unidade. 
O resultado da questão em análise precisa ser analisado com maior atenção 
porque ela não se aplica a muitas das unidades de ensino da UPE como 
podemos ver em 34,7% dos respondentes. Dos demais houve uma concentração 
de regular a ótimo.  
 

Gráfico 26: Atuação do Núcleo de Apoio psicológico ou 

psicopedagógico da sua unidade. 

 
 
Comunicação dos resultados das avaliações aos alunos 
Os resultados da questão apresentam os dois maiores números e respectivos 
índices entre regular e bom, o primeiro apresentando 34,2% e o segundo com 
47,2%, respectivamente. Esses resultados têm acompanhado a maioria das 
respostas levando-nos a aferir que há uma média que aponta entre bom e regular 
as questões postas para análise dos docentes.  
Essa questão pode ser considerada, de certo modo, uma Autoavaliação na 
medida em que a comunicação dos resultados das avaliações aos alunos é feita 
pelo próprio docente. Assim, se somarmos péssimo e ruim teremos 10,5% 
informando que a comunicação com os alunos é frágil. Os percentuais acima 
ficam maiores que os 8,1% que consideram como excelente a comunicação que 
estabelecem com seus alunos. 
Mais que um diagnóstico do próprio docente as respostas também devem ser 
consideradas para pensar a transparência do trabalho docente com os alunos e 
verificar as ações de acompanhamento realizadas pelas coordenações de curso e 
de graduação de cada unidade.  
 

 
Gráfico 27: Comunicação dos resultados das avaliações aos alunos 

 
Análise dos erros e acertos dos alunos e a adoção de estratégias para 
superação 
A questão trata, como a anterior, de uma ação direta do docente. Assim, as 
respostas revelam uma Autoavaliação do trabalho realizado. O maior índice ficou 
com o item bom que teve 43% seguido do regular com 26,2% e 19,8% que 
considera excelente o trabalho de análise dos erros e acertos dos alunos e a 
adoção de estratégias para superação. Embora o questionário não possibilite 
conhecer que estratégias nossos docentes utilizam no trabalho a soma entre bom 
e excelente chega a 62,8%, um percentual relevante a ser considerado. Mesmo 



 
 

 

considerando o percentual acima relevante, 14,4% das respostas, consideram 
seu trabalho nesta questão péssimo ou ruim. Essa constatação indica a 
necessidade de um trabalho pedagógico, de modo a criar novas estratégias 
capazes de acompanhar e criar o processo de aprendizagem dos alunos na 
graduação.  
  

Gráfico 28: Análise dos erros e acertos dos alunos e a adoção de 

estratégias para superação 

 
 
Qual o seu nível de participação em eventos acadêmicos como seminários, 
congressos e feiras na UPE 
Esta questão precisa ser analisada não só do ponto de vista individual da 
participação, ela precisa ser analisada em conjunto com o financiamento do 
trabalho docente, resultante da docência, da pesquisa ou da extensão. Na medida 
em que a participação nos eventos está condicionada não apenas a produção 
acadêmica, mas a condição de financiar os custos. Mesmo estando os órgãos de 
fomento ou recursos próprios da instituição reduzidos para este fim, o item com 
um número maior de respostas considerou bom com 47,9%, o segundo maior 
percentual 26,2% considerou regular. Se somarmos percentuais de péssimo e 
ruim, chegamos a 6,1%, um valor considerado pequeno. Daí vale a indagação. 
Mesmo diante dos cortes nos recursos de financiamento para participação de 
eventos científicos, porque os índices de participação ainda são altos? Será que 
os docentes estão financiando sua participação? Ou encontraram outros 
caminhos?  
  

 
Gráfico 29: Qual o seu nível de participação em eventos acadêmicos 

como seminários, congressos e feiras na UPE 

 
 
Qual o seu nível de participação em projetos de pesquisa e extensão da UPE 
A questão vai ao encontro do Programa de Fortalecimento Acadêmico (PFA) da 
UPE na medida em que este responde como o único caminho atualmente de 
financiamento interno. São os editais do PFA que tem incentivado a participação 
dos docentes em projetos de pesquisa e extensão. Mesmo aqueles que são 
aprovados e não conseguem entrar na cota dos financiáveis tem sua efetivação 
autorizada. Assim, os resultados apresentados na questão revelam não apenas a 
participação, mas o grau de confiança no programa. Foram 66,7% dos docentes 



 
 

 

que responderam bom e excelente, se somarmos a 23,4% que consideraram 
regular teremos 90,1% de participação, que pode representar envio de propostas 
com aprovação ou não em projetos de pesquisa e extensão.  
 

Gráfico 30: Qual o seu nível de participação em projetos de pesquisa 

e extensão da UPE 

 
 
 

4.2 AVALIAÇÃO DOS DISCENTES PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA SOBRE A 
UPE   
ENADE – 2015-17: A VISÃO DOS ALUNOS DA UPE 
 
Exame do Perfil e Percepção do Processo Formativo: Participantes do 
ENADE  
 
Introdução 
 
No que tange à visão dos estudantes sobre o seu processo formativo, bem como 
as condições de infraestrutura oferecidas pela UPE, além de outras informações 
pertinentes, a UPE tem optado por considerar as informações oriundas do 
questionário do estudante do ENADE, preenchido pelos alunos concluintes e/ou 
que tenham atingido o patamar de 80% ou mais da carga horária total de seu 
curso. Tais informações representam uma ampla e profunda avaliação que tais 
alunos fazem de seu processo formativo, envolvendo aspectos ligados à 
Organização Didático-Pedagógica, Infraestrutura e Oportunidades de Ampliação 
de sua formação acadêmica e profissional, além de uma imensa gama de dados 
sociodemográficos, que permitem traçar um perfil destes alunos. Estes dados são 
obtidos em forma de ciclos trienais, que complementam o leque de cursos 
oferecidos pela universidade, a cada três anos. 
No presente relatório são apresentados resultados relativos aos anos de 2015, 
2016 e 2017, ressaltando que os dados de 2015 referem-se aos cursos das áreas 
de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; os de 2016 à área de Saúde e 2017 
Licenciaturas e Engenharias. 
A maior parte dos dados que fundamentam as análises a seguir foram obtidos dos 
microdados do ENADE, disponibilizados pelo INEP, que permitiram traçar o perfil 
dos alunos participantes do exame, além dos dados ligados à avaliação de seu 
processo formativo, que consistem em uma mensuração do grau de concordância 
com uma série de 42 afirmações, em escala de 1 (discordo totalmente) a 6 
(concordo totalmente). 
Em seguida são apresentados os resultados referentes ao perfil dos estudantes 
com variáveis selecionadas da base de microdados. 
 
 



 
 

 

ENADE 2015 – Perfil do Concluinte  
 

Tabela 1 – Gênero - 2015 

Sexo Abs. % 

Feminino 266 62,9 

Masculino 157 37,1 

Total 423 100,0 
FONTE: INEP (2015) 
 

Constatou-se que os estudantes da UPE participantes do ENADE 2015, em sua 
maior parte eram do sexo feminino 63% e cor da pele declarada branca 55,4% ou 
parda 39,8%. 
 

Tabela 2 – Cor da pele declarada - 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 (2015) 

 

 

Os resultados no quesito referente à escolaridade dos pais indicam em 2015, um 
ligeiro equilíbrio entre pais com Ensino Médio e Superior (Graduação e Pós-
Graduação). No caso do pai os percentuais foram, aproximadamente, de 35,6% 
com Ensino Superior e 32,6 com Ensino Médio, já caso da mãe os percentuais 
foram de 37,2% e 37,4, respectivamente. 
A evolução dos níveis de escolarização das mulheres em termos mais gerais na 
população brasileira como um todo encontra reflexo no caso dos estudantes da 
UPE participantes do ENADE 2016, pois o percentual de mães com curso 
superior foi de, aproximadamente, 48%, enquanto que no caso de pais esse 
percentual atingiu cerca de 33%. Entre os pais predomina o Ensino Médio, ao 
passo que entre as mães o ensino superior. 
 

Tabela 3 - Escolaridade dos pais - 2015 

 
FONTE: INEP (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, que 
concentrou cerca de 33% dos alunos, a faixa de 3 a 6 salários mínimos, com uma 



 
 

 

participação de 29,1% e a faixa de rendas mais elevadas de 6 a 30 salários 
mínimos, com percentual da ordem de 33,9%.  
 

Tabela 4 - Renda familiar 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 (2015) 

 
Entre os estudantes participantes do ENADE 2015, apenas cerca de 20% tiveram 
acesso por meio de políticas de ação afirmativa, desses a maior parte cerca de 
17%, devido ao fato de terem estudado em escola pública ou particular com 
bolsa.   
 

Tabela 5 – Ingresso por Políticas de Ação Afirmativas - 2015 

Ingresso por Políticas de Ação Afirmativa Abs. % 

Não 266 79,6 

Sim, por critério étnico-racial 1 0,3 

Sim, por critério de renda 2 0,6 

Sim, por ter estudado em escola pública 
ou particular c/bolsa 

56 16,8 

Sim, por sistema que combina 2 ou mais 
critérios anteriores 

8 2,4 

Sim, por sistema diferente dos anteriores 1 0,3 

Total 334 100,0 

FONTE: INEP (2015) 

 
Pouco mais da metade dos estudantes cursaram o Ensino Médio em escola 
privada 54,5%, mas grande parcela, cerca de 43%, estudou em escola pública em 
sua totalidade 40% ou em maior parte cerca de 3%. 
  

Tabela 6 – Tipo de Escola onde cursou o Ensino Médio 

Tipo de Escola -Ensino Médio Abs % 

Todo em escola pública. 134 40,1 

Todo em escola privada (particular). 182 54,5 

A maior parte em escola pública. 9 2,7 

A maior parte em escola privada (particular). 4 1,2 

Parte no Brasil e parte no exterior 5 1,5 

Total 334 100,0 

FONTE: INEP (2015) 

 

Quanto ao fato de estar ou não trabalhando cerca de 41% declararam não estar 
trabalhando; os demais a maior parte trabalha 40 horas ou mais 28%; 
aproximadamente 40% dos estudantes trabalha mais de 20 horas semanais. 



 
 

 

Tabela 7 - Situação de trabalho 

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 (2015) 
 

Um fato preocupante diz respeito ao tempo semanal dedicado ao estudo desses 
estudantes, uma vez que, mais de metade deles (aproximadamente 55%) estuda 
menos de três horas semanais, sendo que, desses, cerca de 7,2% não dedicam 
nenhuma hora aos estudos apenas assistindo as aulas.  
 

Tabela 8 – Horas de Estudo 

Horas Abs % 

Nenhuma, apenas assisto às aulas. 24 7,2 

De uma a três. 158 47,3 

De quatro a sete. 90 26,9 

De oito a doze. 36 10,8 

Mais de doze. 26 7,8 

Total 334 100,0 
FONTE: INEP (2015) 

 

ENADE 2016 
 
A distribuição dos estudantes do ENADE 2016 por sexo mostra uma acentuada 
predominância das mulheres, com percentuais da ordem de 66%, contra 
aproximadamente 34% no caso dos homens. 
 

Tabela 9 – Sexo - 2016 

Sexo Abs. % 

Feminino 425 66,1 
Masculino 218 33,9 

Total 643 100,0 
FONTE: INEP (2016) 
 

No que se refere à cor da pela, a distribuição dos estudantes que fizeram o 
exame ENADE 2016 mostra um equilíbrio entre os se declararam brancos (44%) 
e pardos (43,2%). O percentual dos que se declararam negros foi da ordem de 
8%. 

Tabela 10 – Cor da pele - 2016 

Cor da Pele Abs. % 

Branco 257 43,9 

Negro 48 8,2 

Amarelo 13 2,2 

Pardo 253 43,2 

Indígena 1 0,2 

Não Declarada 13 2,2 

Total 585 100,0 
FONTE: INEP (2016) 



 
 

 

Tabela 11 – Cor da pele declarada - 2016 

Escolarização Pais Mães 

Abs. % Abs. % 

Nenhuma 13 2,2 3 0,5 

Fundamental: 1 a 5 83 14,2 38 6,5 

Fundamental: 6 a 9 63 10,8 33 5,6 

Ensino Médio 235 40,2 229 39,1 

Superior-Grad 121 20,7 162 27,7 

Pós-Grad 70 12,0 120 20,5 

Total 585,0 100,0 585 100,0 

FONTE: INEP (2016) 

 

A distribuição da renda familiar apresentou uma grande variabilidade, mas com 
uma predominância de famílias de renda mais baixa. A faixa de 1 a 3 salários 
mínimos concentrou 26% dos estudantes. Aproximadamente 41% dos estudantes 
vem de famílias com renda familiar abaixo de três salários mínimos, cerca de 35% 
vem de uma faixa intermediária de 3 a 6 salários mínimos, enquanto cerca de 
24% apresentaram renda acima de 6 salários mínimos. 

 
Tabela 12 – Renda familiar 

Renda Familiar Abs. % 

Até 1,5 SM 86 14,7 

De 1,5 a 3 SM 152 26,0 

De 3 a 4,5 SM 107 18,3 

De 4,5 a 6 SM 99 16,9 

De 6 a 10 SM 65 11,1 

De 10 a 30 SM 57 9,7 

Acima de 30 SM 19 3,2 

Total 585 100,0 

FONTE: INEP (2016) 
 

No que se refere à situação financeira, a grande maioria (77,4%) afirmou Não ter 
renda e ter os gastos financiados pela família ou outras pessoas. Tais resultados 
são corroborados quando se observa a situação de trabalho destes alunos que, 
em sua maioria (87%) afirmaram não estar trabalhando. 

 
Tabela 13 - Situação financeira - 2016 

Situação Financeira Abs. % 

Não tenho renda e meus gastos financiados por prog Governo 
2 0,3 

Não tenho renda e gastos são financiados pela família ou 
outras pessoas 

453 77,4 

Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou outras pessoas 
86 14,7 

Tenho renda e não preciso de ajuda para financ gastos 
24 4,1 

Tenho renda e contribuo para sustento da família 
20 3,4 

Total 585 100,0 

FONTE: INEP (2016) 



 
 

 

Quanto ao fato de estar ou não trabalhando cerca de 86,5% declararam não estar 
trabalhando; os demais a maior parte trabalha até 20 horas ou mais 4,6%; 
aproximadamente 4,1% dos estudantes trabalha entre 21 e 39 horas semanais. 

 
Tabela 14 – Situação de trabalho 

Situação de Trabalho Abs. % 

Não estou trabalhando 506 86,5 
Trabalho eventualmente 19 3,2 
Trabalho até 20 horas semanais 27 4,6 
Trabalho de 21 a 39 horas semanais 24 4,1 
Trabalho 40 horas semanais ou mais 9 1,5 

Total 585 100,0 
FONTE: INEP (2016) 
 

A exemplo do perfil de estudantes de outras áreas dentro do ciclo trienal 
avaliativo, a grande maioria dos estudantes não teve ingresso ao curso por meio 
de políticas de ação afirmativas 79%; entre os que tiveram seu acesso devido a 
essas políticas, a maior parte o fez por ter estudado em escola pública ou 
particular com bolsa. 

 
    Tabela 15 – Ingresso por política afirmativa - 2016 

Ingresso Abs. % 

Não 462 79,0 

Sim, critério étnico racial 3 0,5 

Sim, critério de renda 7 1,2 

Sim, por ter estudado em escola pública ou part 
c/bolsa 

103 17,6 

Sim, por combinação de 2 critérios anteriores 8 1,4 

Sim, por sistema diferente dos anteriores 2 0,3 

Total 585 100,0 

FONTE: INEP (2016) 

 

A maior parte dos estudantes cursou todo o Ensino Médio em escola privada, com 
percentuais em torno de 62,5%, enquanto cerca de 32,3% vieram de escola 
pública. 

Tabela 16 – Tipo de escola em que cursos o Ensino Médio - 2016 

Tipo de Escola Abs. % 

Todo escola pública 189 32,3 
Todo escola privada 365 62,4 
A maior parte em escola pública 12 2,1 
A maior parte em escola privada 18 3,1 
Parte no Brasil e parte no exterior 1 0,2 

Total 585 100,0 
FONTE: INEP (2016) 

 
A distribuição dos estudantes segundo o número de horas semanais dedicadas 
ao estudo apresenta um acentuado nível de variabilidade com concentração nas 
faixas de 4 a 7 horas 32,3%, seguida pela faixa de 1 a 3 horas cerca de 31%. 

 
 
 



 
 

 

Tabela 17 – Horas semanais de estudo - 2016 

Horas Abs. % 

Nenhuma 4 0,7 

De 1 a 3 182 31,1 

De 4 a 7 189 32,3 

De 8 a 12 113 19,3 

Mais de 12 97 16,6 

Total 585 100,0 

FONTE: INEP (2016) 

 
 
ENADE 2017 
Predominaram as mulheres entre os estudantes submetidos ao exame do ENADE 
2017, aproximadamente 56%, contra uma participação de 44% entre os homens. 

 
Tabela 18 – Gênero - 2017 

Gênero Abs. % 

Feminino 1540 55,9 

Masculino 1214 44,1 

Total 2754 100,0 

FONTE: INEP (2017) 

 
No que se refere à cor declarada, tradicionalmente, a maior parte dos alunos se 
declara da cor parda 45%, vindo, em seguida os que se declararam brancos 36%; 
o percentual dos que se declararam negros foi da ordem de 10,9%. 
 

Tabela 19 – Cor da pele declarada - 2017 

Cor Abs. % 

Branco(a) 845 35,8 

Negro(a) 257 10,9 

Amarelo(a) (de origem oriental) 78 3,3 

Pardo(a) 1063 45,0 

Indígena ou de origem indígena 17 0,7 

Não quero declarar 101 4,3 

Total 2361 100,0 

FONTE: INEP (2017) 

 
No que diz respeito à escolaridade dos pais dos estudantes, a maior parte 
declarou ter completado ensino fundamental de primeiro ao quinto ano 32,4%, 
seguido do ensino médio 25,2%; o percentual de pais com ensino superior e pós-
graduação foi da ordem de 17%. 
Já no caso da escolaridade das mães, predominou o ensino médio, com uma 
participação de 28,1%, seguida do ensino fundamental de primeiro ao quinto ano 
26,1%. O percentual de mães com ensino superior e pós-graduação foi da ordem 
de 25,1%. 
Uma tendência observada nos últimos exames é marcada pelo fato de as mães 
apresentarem um maior nível de escolarização que os pais.  
 
 
 



 
 

 

Tabela 20 – Escolaridade dos pais – 2017 

Escolaridade Pai Mãe 

Abs. % Abs. % 

Nenhuma 282 11,9 170 7,2 

Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série) 766 32,4 616 26,1 

Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série) 310 13,1 318 13,5 

Ensino Médio 596 25,2 664 28,1 

Ensino Superior - Graduação 281 11,9 343 14,5 

Pós-graduação 126 5,3 250 10,6 

Total 2361 100,0 2361 100,0 

FONTE: INEP (2017) 

 
O exame dos dados referentes à renda familiar revelam uma grande participação 
de estudantes com renda familiar abaixo de 3 salários mínimos 64,5%. A faixa 
abaixo de 5 salários mínimos concentrou cerca de 77% dos estudantes, revelando 
uma situação de carência na grande maioria dos participantes do ENADE 2017. 
 

Tabela 21 – Renda Familiar – 2017 

Renda Familiar Abs. % 

Até 1,5 salário mínimo (até R$ 1.086,00) 911 38,6 

De 1,5 a 3 salários mínimos (R$ 1.086,01 a R$ 2.172,00) 611 25,9 

De 3 a 4,5 salários mínimos (R$ 2.172,01 a R$ 3.258,00) 305 12,9 

De 4,5 a 6 salários mínimos (R$ 3.258,01 a R$ 4.344,00) 183 7,8 

De 6 a 10 salários mínimos (R$ 4.344,01 a R$ 7.240,00) 185 7,8 

De 10 a 30 salários mínimos (R$ 7.240,01 a R$ 21.720,00) 144 6,1 

Acima de 30 salários mínimos (mais de R$ 21.720,01 22 0,9 

Total 2361 100,0 

 FONTE: INEP (2017) 

 
A maior parte dos estudantes concluintes de 2017 na UPE declarou que não 
ingressou por nenhum dos critérios de políticas de ações afirmativas, com um 
percentual da ordem de 77%. Entre os que entraram por meio de tais políticas, a 
maior parte (14,2%) o fizeram por ter estudado em escola pública ou particular 
com bolsa de estudos. 
 

Tabela 22 – Ingresso por Políticas de Ação Afirmativas – 2017 

Critério Abs. % 

Não 1828 77,4 

Sim, por critério racial 37 1,6 

Sim, por critério de renda 73 3,1 

Sim, por ter estudado em escola púb ou part c/bolsa 335 14,2 

Sim, por sistema que combina 2 anteriores 49 2,1 

Sim, por sistema diferente dos anteriores 39 1,7 

Total 2361 100,0 

FONTE: INEP (2017) 

 
A maior parte dos estudantes declarou ter estudado em escola pública, com um 
percentual da ordem de 66,5%, contra cerca de 29,4%, que estudaram em escola 
privada. 



 
 

 

Tabela 23 – Tipo de Escola do ensino Médio - 2017 

Tipo de Escola Abs. % 

Todo em escola pública 1569 66,5 

Todo em escola privada (particular) 694 29,4 

Todo no exterior 1 0,0 

A maior parte em escola pública 48 2,0 

A maior parte em escola privada 
(particular) 

46 2,0 

Parte no Brasil e parte no exterior 3 0,1 

Total 2361 100,0 

FONTE: INEP (2017) 

 
Quanto ao fato de estar ou não trabalhando cerca de 41% declararam não estar 
trabalhando; os demais a maior parte trabalha 40 horas ou mais 28%; 
aproximadamente 40% dos estudantes trabalha mais de 20 horas semanais. 
 

Tabela 24 – Situação de Trabalho – 2017 

Situação de Trabalho Abs. % 

Não estou trabalhando 973 41,2 

Trabalho eventualmente 232 9,8 

Trabalho até 20 horas semanais 231 9,8 

Trabalho de 21 a 39 horas 
semanais 

273 11,6 

Trabalho 40 horas semanais ou 
mais 

652 27,6 

Total 2361 100,0 

FONTE: INEP (2017) 
 

No que diz respeito ao hábito de estudar, mensurado pelas horas semanais de 
estudo, a maior parte dos estudantes declarou estudar de 1 a 3 horas semanais 
46,3% enquanto que, aproximadamente 29,5%, estudam de 4 a 7 horas semanais 
e aproximadamente 20% mais de 8 horas semanais. 
 

Tabela 25 – Horas Semanais de Estudo 

Horas de estudo Abs. % 

Nenhuma, apenas assisto às aulas 85 3,6 

De uma a três 1093 46,3 

De quatro a sete 696 29,5 

De oito a doze 286 12,1 

Mais de doze 201 8,5 

Total 2361 100,0 

 
ENADE – Percepção dos concluintes sobre aspectos ligados à sua formação 
 
O questionário do estudante propicia ainda um amplo conjunto de informações de 
natureza avaliativa sobre a percepção dos estudantes sobre importantes aspectos 
ligados ao seu processo formativo, possibilitando assim uma avaliação de temas 
ligados à organização didático-pedagógica, infraestrutura oferecida pela IES e 
oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional em um total de 
42 questões, apresentadas na forma de afirmações com as quais os 



 
 

 

respondentes manifestaram o seu grau de concordância, em uma escala que 
varia de 1 (discordo totalmente) a 6 (concordo totalmente), sendo, posteriormente, 
extraídos escores médios para cada questão. 
São apresentados, em seguida, resultados mais detalhados para cada uma das 
questões formuladas no questionário do estudante, relativas à sua percepção 
sobre o seu processo formativo, que, 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 portanto requerem maior 
atenção, assinaladas, por sua vez, em vermelho. 
 
ENADE 2015 
 
Os três pontos de maior destaque, apontados pelos concluintes da UPE, em 
2015, dizem respeito à contribuição do trabalho de conclusão de curso na 
qualificação da sua formação, o aumento na capacidade de reflexão e 
argumentação, propiciada pelo curso e a oportunidade de trabalhar em equipe. 
Ainda no grupo das questões mais bem avaliadas pelos alunos, vamos encontrar 
as contribuições do curso no sentido da ampliação da capacidade de 
comunicação oral e escrita, para o desenvolvimento da capacidade de pensar 
criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade e, de 
forma mais geral, a contribuição do curso para o desenvolvimento da consciência 
ética para o exercício profissional, além da capacidade de um aprendizado 
permanente. Ainda no grupo das questões mais bem avaliadas, os alunos 
destacaram o fato de que as disciplinas cursadas contribuíram para sua formação 
integral, como cidadão e profissional. 
Outro ponto de destaque foi à contribuição das disciplinas no favorecimento da 
atuação em estágios ou atividades de iniciação profissional. 
Por fim, temos o bom desempenho dos docentes quanto ao domínio do conteúdo 
das disciplinas que ministram e as experiências diversificadas proporcionadas 
pelo estágio supervisionado. 
Dentre as questões situadas no grupo de menores escores de avaliação, a maior 
parte diz respeito à infraestrutura oferecida pela Universidade. Apenas uma 
questão ligada à Organização Didático-Pedagógica aparece neste grupo de 
menores escores e ressalta uma necessidade de que os cursos realizem mais 
avaliações periódicas da qualidade das disciplinas e do trabalho doente. 
Do ponto de vista da infraestrutura, partes das fragilidades apontadas pelos 
alunos indicam a necessidade de ampliar ou dotar a universidade de algumas 
instalações a exemplo de: espaços de cultura, convivência e lazer, refeitório, 
cantina e banheiros em condições adequadas. 
A melhoria das condições de infraestrutura das salas de aula também fica 
evidenciada nesta avaliação. Outro item a ser observado é a ampliação da 
presença de monitores e tutores. 
 No tocante à Biblioteca foi evidenciada a necessidade de uma melhoria do 
acervo e acesso a obras disponíveis em acervos virtuais. 
Outra questão, desta vez ligada a oportunidades de ampliação da formação 
acadêmica e profissional, e que aparece entre as fragilidades, diz respeito a 
oportunidades de intercâmbio, no país ou fora dele. 
 
 



 
 

 

Quadro 1 – ENADE  2015 – Classificação das questões por grupos de escores. 

 
 

ENADE 2016 
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 mais bem 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 é que quase todos pertencem ao grupo da 
Organização Didático-Pedagógica, sendo apenas um deles do grupo da 
infraestrutura. Os três pontos mais fortes, desse grupo, indicam que a UPE tem 



 
 

 

reforçado a criação de oportunidades para o aprendizado do trabalho em equipe, 
além de destacar a importância da ética profissional tratada ao longo do curso. O 
estágio supervisionado como fonte de experiências diversificadas para a 
formação dos estudantes complementa este grupo dos três aspectos mais bem 
avaliados pelos estudantes.  
Diversos outros tópicos integram o grupo das questões mais bem avaliadas, a 
maior parte delas ligadas aos cursos atestando aspectos como: sua   contribuição 
para o desenvolvimento de uma consciência ética para o exercício profissional, 
para o desenvolvimento da capacidade de aprender e atualizar-se 
permanentemente, da capacidade de reflexão e argumentação e da comunicação 
nas formas oral e escrita.  As atividades realizadas durante o trabalho de 
conclusão de curso contribuíram para qualificar a formação profissional dos 
estudantes e os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favoreceram sua 
atuação em estágios ou em atividades de iniciação profissional. Do ponto de vista 
da infraestrutura a única questão a fazer parte do grupo das mais bem avaliadas 
diz\ respeito ao fato dos professores utilizaram tecnologias da informação e 
comunicação (TICs), tais como: projetor multimídia, laboratório de informática, 
ambiente virtual de aprendizagem como uma estratégia de ensino.  

 



 
 

 

Quadro 2 -  ENADE 2016 – Classificação das questões por grupos 

 
 
 



 
 

 

Por outro lado, ficou evidenciado que a maior parte das questões situadas no 
grupo das que apresentaram menores escores avaliativos pertence ao grupo da 
Infraestrutura, seguidas das questões ligadas às oportunidades de ampliação da 
formação acadêmica e profissional. 
Ficando evidenciada a necessidade de se implantar novas estratégias para 
melhor disponibilidade dos Coordenadores de Curso 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. 
Os três pontos de maior fragilidade foram associados à infraestrutura, com 
destaque para insuficiência dos equipamentos e materiais disponíveis para as 
aulas práticas foram adequados em relação à quantidade de estudantes, o 
acesso, via biblioteca virtual, a obras disponíveis em acervos virtuais. 
A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis 
em acervos virtuais e a existência de refeitório, cantina e banheiros em condições 
adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários. 
Outros pontos situados pelos estudantes entre os de menores escores dizem 
respeito a: do ponto de vista da infraestrutura: condições de infraestrutura das 
salas de aula, acervo das bibliotecas, ambientes e equipamentos destinados às 
aulas práticas e oportunidades para os estudantes superarem dificuldades 
relacionadas ao processo de formação. Do ponto de vista de oportunidades de 
ampliação da formação acadêmica e profissional foram destacados como 
fragilidades: a pouca oferta de atividades de cultura, de lazer e de interação 
social, de oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou 
estágios fora do país e de participação em avaliações periódicas do curso 
(disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura). 
 
ENADE 2017 
 

Todas as questões, situadas no estrato das mais bem avaliadas pertencem 
à dimensão: Organização Didático-Pedagógica, dentre estas as três questões de 
maior destaque revelam que os cursos componentes do Enade 2017 exigiram 
organização e dedicação freqüente aos estudos, proporcionando oportunidades 
de aprender a trabalhar em equipe e trazendo aos estudantes um aumento em 
sua capacidade de reflexão e argumentação. 
Foi ressaltada, ainda, nesse grupo de questões a contribuição do trabalho de 
conclusão de curso e do estágio supervisionado para qualificar sua formação 
profissional, o fato do curso promover o desenvolvimento da capacidade de 
pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da 
sociedade, bem como a contribuição do curso para o desenvolvimento de uma 
consciência ética para o exercício profissional. Os estudantes ressaltaram, ainda 
a contribuição do curso para o desenvolvimento da capacidade de aprender e 
atualizar-se permanentemente; para uma formação integral, como cidadão e 
profissional e na ampliação da capacidade de comunicação nas formas oral e 
escrita. 



 
 

 

No conjunto das questões que ficaram com os menores escores de avaliação, a 
maior parte diz respeito à infraestrutura disponibilizada pela universidade, seguida 
pelas questões associadas a oportunidades de ampliação da formação 
acadêmica e profissional, tendo ainda duas questões ligadas à organização 
didático-pedagógica. Na dimensão da infraestrutura, as questões que 
apresentaram menores graus de concordância foram associadas a biblioteca 
virtual ou acesso a obras disponíveis em acervos virtuais e a disponibilização de 
um refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas. No que diz respeito à 
infraestrutura para aulas e atividades práticas, nota-se a necessidade de 
ampliação tanto de ambientes e instalações como de equipamentos necessários. 
Os estudantes apontam também pata a ampliação das oportunidades para a 
superação das dificuldades relacionadas ao processo de formação e melhoradas 
as condições dos acervos bibliográficos, de modo que atendam plenamente às 
suas necessidades. 
Os estudantes parecem se ressentir de uma maior participação em avaliações 
periódicas do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura) e de 
maiores oportunidades para os para realizarem intercâmbios e/ou estágios, tanto 
no país como no exterior. 



 
 

 

Quadro 3 -  ENADE 2017 – Classificação das questões por grupos de escores 

 



 
 

 

4.3 AVALIAÇÃO DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA/EAD SOBRE 
A UPE 
 

Introdução 

No presente relatório, são apresentadas as análises dos resultados 
referentes aos docentes EAD, constando, na parte inicial, um sucinto perfil com as 
principais características dos respondentes, seguido de seções que tratam dos 
seguintes temas: infraestrutura, política de capacitação profissional, relações 
interpessoais e hierárquicas, acessibilidade e comunicação. 
 

Perfil socioeconômico 
Participaram da Autoavaliação Institucional da UPE no presente ano 46 docentes 
da Educação à Distância de um total de 75 professores que atuaram na EAD em 
2017. Na ocasião da autoavaliação, 55% declaram-se do gênero feminino. 
Percebe-se também que 95% dos docentes consultados não se enquadram no 
Estatuto da Pessoa com Deficiência; e apenas 5%, ou seja, 1 docente se 
enquadra como pessoa com necessidade específica (mas o(a) mesmo(a) não 
identificou em que necessidade especial se enquadrava). 
A idade predominante dos respondentes está representada na faixa etária de 31 a 
40 anos, totalizando 23,9% dos pesquisados. Observou-se também que nas 
faixas etárias entre 51 e 60 e entre 61 e 70 anos temos 19,6% de professores em 
cada uma das faixas etárias citadas, conforme gráfico 14.  

 
Gráfico 1 – Faixas de idade dos professores do EAD 

 
 

Quanto ao Estado Civil, percebe-se que os docentes respondentes em sua 
maioria são casados(as) ou estão em União Estável, totalizando 65,2% dos dados 
coletados. Em segundo lugar está o grupo de professores solteiros, com 17,4 %.  
A renda mensal foi outro aspecto socioeconômico investigado, neste item, 26,1% 
dos docentes possuem uma renda mensal variando entre 4 e 7 salários mínimos, 
enquanto na faixa de 7 a 10 salários mínimos apresentam um quantitativo maior 
com 28,2 %, conforme gráfico 15. 
 

Gráfico 2 – Faixa de renda dos docentes da EAD 

 



 
 

 

Na questão referente ao Nível de formação dos docentes que atuam na EAD 
identificou-se um item relevante para visualizar do seu perfil de formação 
profissional na UPE, pois 41,8% dos professores possuem doutorado, 34,8% 
possuem o Mestrado e 15,2% possuem curso de Especialização, conforme 
gráfico 16. Esses dados mostram um importante momento para EAD/UPE, uma 
vez que representa o acréscimo de experiências acadêmicas de pesquisas 
significativas, possibilitando melhor integração entre ensino, pesquisa e extensão. 
 
. 

Gráfico 3 – Nível de formação dos docentes da EAD 

 
 
Quanto ao vínculo empregatício com a Universidade de Pernambuco, nota-se que 
60% dos respondentes são efetivos e os demais são convidados. Assim, o quadro 
funcional dos docentes da EAD está constituído pela sua maioria de profissionais 
efetivos e do quadro de pessoal da UPE. Isto permite uma continuidade do 
trabalho realizado, além de, admitir um controle melhor na troca de saberes entre 
as áreas do conhecimento. Esse quadro favorece a institucionalização dos cursos 
na modalidade EAD, justificando o investimento na qualidade do quadro funcional. 
A amostra representada de docentes da EAD apresenta 36,9% da Licenciatura 
em Pedagogia. No que se refere ao tempo de experiência no magistério dos 
professores da Educação a Distância da UPE predomina a faixa de 4 a 15 anos 
de tempo de serviço, ou seja, 65,2% dos respondentes, conforme gráfico 17. 
Enquanto 17,4% são pertencentes a faixas entre 26 a 35 anos de tempo de 
serviço. 
 

Gráfico 4 – Tempo de experiência no magistério dos professores do 

EAD 

 
 

A carreira acadêmica foi o item mais indicado pelos respondentes como motivo de 
escolher a UPE como local de trabalho, esta resposta totalizou 50%, seguido de 
credibilidade da Instituição com 30,4%. Isto representa um indicativo importante 
para a Educação a Distância, pois representa um interesse significativo dos 
docentes no envolvimento da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão. 
Na análise sobre o acervo bibliotecário virtual, quanto a atualização e às 
necessidades curriculares dos cursos disponíveis para os cursos de Educação a 
Distância da UPE foi considerado bom por 50% dos respondentes. Sobre a 



 
 

 

situação das instalações e materiais de equipamentos de laboratórios do curso na 
UPE, a maioria considera bom, ou seja, 56,5%, conforme gráfico 18. Quanto a 
adequação do ambiente de aula via Videoconferência 39,1%, consideram bom. 
 
 

Gráfico 5 – Avaliação das instalações e materiais dos equipamentos e 

laboratórios 

 
 

Sobre a gestão, ou seja, atuação dos Coordenadores dos cursos da Educação a 
Distância da UPE foram bem avaliados como excelentes por 60,9% dos docentes, 
como pode ser visto no gráfico 19. Isto mostra a importante do trabalho de uma 
gestão comprometida com a qualidade do trabalho docente por meio do 
atendimento de suas demandas pedagógicas e burocráticas. 
 

 
Gráfico 6 – Atuação dos coordenadores de curso 

 
 

A Coordenação de Pesquisa da UPE obteve uma avaliação também positiva, 37% 
dos respondentes atribuíram o conceito bom e 30,4% excelente. Observou-se que 
na questão sobre a direção da Unidade de Educação referente à transparência e 
canais de comunicação, 34,8% dos respondentes, consideram bom e excelente.  
Os docentes consideram o acesso ao sistema de controle acadêmico SIGA como 
bom por 52,2%.  Identificou-se que na questão sobre à resolutividade e à 
agilidade do Sistema de Controle Acadêmico – SIG@ 47,8% consideram bom, 
como pode ser visto na gráfico 20. 

 
 

Gráfico 7 – Resolutividade e agilidade do Siga 

 



 
 

 

No tópico que trata do ensino e aprendizagem os docentes pesquisados, 60,9% 
afirmam haver comunicação dos resultados das avaliações dos estudantes. No 
que se refere aos erros e acertos dos estudantes, 50% dos docentes afirmam 
fazer algum tipo de análise. Isto se reflete no item sobre a adoção de estratégias 
de superação das dificuldades de aprendizagem dos estudantes, pois 63% dos 
docentes responderam positivamente quando questionados sobre uso de algum 
tipo de estratégia, conforme gráfico 21. 

 
 

Gráfico 8– Adoção de estratégias para superação das dificuldades de 

aprendizado dos alunos 

 
 

A participação em eventos acadêmicos, como seminários, congressos e feiras 
obteve uma avaliação positiva 47,9 dos docentes pesquisados consideraram bom, 
enquanto 21,8% avaliaram sendo regular.  

 

4.4 AVALIAÇÃO DOS TUTORES DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA/EAD  
 

Introdução 
 

No presente relatório, são apresentadas as análises dos resultados referentes aos 
Tutores e Docentes EAD, constando, na parte inicial, um sucinto perfil com 
características dos respondentes, seguindo de seções que tratam dos seguintes 
temas: Participaram da Autoavaliação Institucional da UPE no presente ano 84 
tutores da Educação à Distância de um total de 130 que atuaram na EAD em 
2017.  
 
Na ocasião da Autoavaliação, 71,4% declaram-se do gênero feminino e 28,6% do 
gênero masculino. Entre os tutores consultados, nenhum deles se enquadra na 
condição de Pessoa com Deficiência. A idade predominante dos respondentes 
está representada na faixa etária de 31 a 40 anos, totalizando 35,7% dos 
pesquisados. Observou-se também que nas faixas etárias entre 41 e 50 e são 
30,9%, conforme pode ser visto no gráfico 1. 

 
Gráfico 9 – Faixas de idade dos respondentes 

 
 



 
 

 

Quanto ao Estado Civil, percebe-se que os tutores respondentes em sua maioria 
são casados(as) ou estão em União Estável, totalizando 55,9% dos dados 
coletados. Em segundo lugar está o grupo de tutores solteiros, com 33,3 %. Em 
relação ao nível renda mensal 1 a 2 salários mínimos temos 42,9% e entre 2 a 4 
salários mínimos apresenta-se 44,1%, conforme gráfico 2. 
 

 
 

Gráfico 10 – Faixa de renda dos respondentes 

 
 
Sobre a titulação, identificou-se que 77,4% dos tutores possuem curso de 
Especialização e 11,9% tem apenas graduação, conforme o gráfico 4, o que 
indica uma boa qualificação geral para a função de tutor, estando acima dos 
requisitos básicos apontados pela CAPES. 
 

Gráfico 11 – Nível de formação profissional dos tutores 

 
 

 
Quanto à experiência na docência 52,4% tem entre 4 a 15 anos e 25% ente 16 e 
25 anos, demonstrando um bom respaldo destes na área de ensino, o que auxilia 
no desenvolvimento dos discentes dos cursos de educação à distância. Ademais, 
em relação ao tempo de experiência específico na educação à distância temos: 
45,2% tem experiência até 3 anos e 52,4% tem 4 e 15 anos. 
 
 
 

Gráfico 12 – Tempo de experiência no magistério dos tutores 

 
 
O quadro funcional dos tutores da EAD está constituído por 48,2% são servidores 
estaduais, 27,4% são funcionários municipais e temos ainda 21,4% não são 
servidores públicos, conforme o gráfico 5. Do contingente de respondentes, 
47,3% são efetivos e 33,3% são funcionários contratados. 



 
 

 

 Gráfico 13 – Vínculo público dos tutores 

 
 
A credibilidade da Instituição foi item mais indicado pelos respondentes como 
motivo de escolher a UPE como local de trabalho. Esta resposta totalizou 60,3%, 
seguido de carreira acadêmica, como 38,1%, como pode ser visto no gráfico 6. 
 

Gráfico 14 – Motivo mais importante da escolha da UPE 

 
 

Na análise sobre Instalações físicas e ambientação do polo de apoio presencial, a 
maioria 53,6% consideram-no bom e 23,8% consideram-no excelente, como pode 
ser visto no gráfico 8. Na questão sobre o acervo bibliotecário físico e 
atendimento presencial, quanto à atualização e às necessidades dos cursos os 
tutores responderam como bom em 57,1% dos casos e como excelente em 
15,5%. 
 

Gráfico 15 – Avaliação das instalações físicas do polo de apoio 

presencial 

 
 
Sobre a situação das instalações e materiais de equipamentos de laboratórios do 
curso na UPE, a maioria considera bom 63,1% e excelente 21,4%. Quanto à 
adequação do ambiente de aula presencial à quantidade de estudantes 55,9%, 
consideram bom e 23,8% consideram excelente. E no que se refere a adequação 
do ambiente de aula via videoconferência à quantidade de alunos temos 64,3% 
que consideram bom e 17,9% excelente, como pode ser visto no gráfico 8. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Gráfico 16 – Adequação dos ambientes de aula via videoconferência 

à quantidade de estudantes 

 
 
Sobre a gestão, ou seja, atuação dos Coordenadores dos cursos da Educação a 
Distância da UPE foram bem avaliados como excelentes por 76,2% pelos tutores, 
como pode ser visto no gráfico 9. Isto mostra a importância do trabalho de uma 
gestão comprometida com a qualidade do trabalho por meio do atendimento de 
suas demandas pedagógicas e administrativas em parceria com os tutores. 
Ademais, a Coordenação dos polos, também obteve uma avaliação positiva 
71,4% dos respondentes atribuindo o conceito excelente.  
 
 

Gráfico 17 – Avaliação do coordenador de curso 

 
 

Sobre os canais de participação dos alunos nos cursos de graduação a distância 
na UPE 55,9% consideram bom e 35,7% consideram excelente. Sobre a atuação 
da escolaridade/secretaria acadêmica da UPE 54,8% consideraram bom e 38,1% 
excelente. 

Gráfico 18 – Avaliação dos canais de comunicação ofertados aos 

alunos 

 
 
Em relação ao processo de ensino e aprendizagem, os tutores pesquisados, 
92,9% afirmam haver apresentação e divulgação dos planos de ensino das 
disciplinas pelos professores, considerando: objetivos, metodologia, avaliação e 
referências. 95,2% responderam que há coerência entre os conteúdos 
trabalhados e os apresentados nos planos de ensino. E ainda 97,6% também 
consideram que há coerência entre a avaliação da aprendizagem e os conteúdos 
trabalhados, conforme gráfico 11. 

 



 
 

 

Gráfico 19 – Avaliação da coerência entre a avaliação da 

aprendizagem e os conteúdos trabalhados 

 
 
Sobre a comunicação dos resultados das avaliações aos alunos a maioria 97,6% 
afirmam que o fazem. 79,8% dos respondentes afirmam as análises dos erros e 
acertos dos alunos. E também, 77,4% dos tutores responderam que realizam 
estratégias para superação das dificuldades de aprendizagem dos alunos, 
conforme gráfico 12, revelando uma boa organização dos cursos, mas ainda um 
percentual que precisa ser trabalhado para garantir um pleno feedback aos 
alunos. 
 

Gráfico 20 – Análise da adoção de estratégias para superação das 

dificuldades de aprendizados dos alunos 

 
 

O nível de participação dos alunos em eventos acadêmicos, como seminários, 
congressos e feiras foi classificado pelos tutores por como regular por 31% 
enquanto 50% consideram como bom, conforme observamos no gráfico 13. 

 
 
Gráfico 21 - Nível de participação dos alunos em eventos 

acadêmicos, como: seminários, congressos, feiras, entre outros, assim 
como movimentos sociais e a Semana Universitária da UPE. 

 
 
 
AVALIAÇÃO DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES DE 
EDUCAÇÃO SOBRE A UPE   

 
Introdução 

 
No presente relatório, são apresentadas as análises dos resultados 

referentes aos técnicos administrativos, constando, na parte inicial, um sucinto 
perfil com as principais características dos respondentes, seguido de seções que 
tratam dos seguintes temas: infraestrutura, política de capacitação profissional, 
relações interpessoais e hierárquicas, acessibilidade e comunicação. 



 
 

 

 
Perfil do respondente 
 
Participaram da pesquisa 347 técnicos administrativos, desse total dos 
respondentes 68,8% são do gênero feminino e 31,2% do gênero masculino, com 
idades predominantemente nas faixas de 41 a 60 anos com percentual de 54,2%, 
enquanto de 30 a 40 anos representam por um percentual 29,1%. 

 
 
 

Gráfico 1: Distribuição por Idade 

 
 

Gráfico 2: Distribuição de Gênero 

 
 
 

A unidade onde houve maior participação de técnicos administrativos foi o de 
Santo Amaro com 26,2%; seguido da Reitoria com 25,1%; Garanhuns com 
13,8%; Benfica com 11,5%; Mata Norte com 9,2%; Camaragibe com 8,9%; e o 
Campus de Petrolina com 5,2%.  

 
Gráfico 3: Distribuição por Unidade/Campus 

 
 

 
 

Na questão sobre deficiência apenas 2,3% declararam apresentar algum tipo de 
deficiência, sendo 1,4% física e 0,8% visual. 

 



 
 

 

Gráfico 5: Possui algum tipo de deficiência 

 
 

Gráfico 6: Se sim, qual sua deficiência? 

Enquadrada no estatuto da pessoa com 
deficiência? 

 
 

 
Na análise dos dados referentes à escolaridade dos técnicos administrativos 
percebe-se que 55,6% tem especialização; 18,2% tem Ensino Médio; enquanto 
17,3% tem graduação; apenas 6% têm Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado. 
 

 
Gráfico 7: Nível de formação acadêmica/profissional 

 
 

A distribuição dos respondentes, segundo o tempo de serviço na UPE, revelou 
uma maior concentração na faixa entre 04 a 15 anos com cerca de 30%, seguida 
da faixa de 26 a 35 anos com 25,9%; acompanhada da faixa 16 a 25 anos de 
serviço na UPE com 15,8%, enquanto os menores percentuais estão nas faixas 
de até 3 anos e mais de 35 anos, respectivamente 14,4% e 13,8%. 
 

Gráfico 8: Tempo de serviço na UPE 

 
 

 
No que diz respeito à renda mensal, a maioria dos técnicos administrativos 
declara-se pertencer a faixa entre 2 a 4 salários mínimos 70%, seguido de apenas 



 
 

 

1 salário mínimo com 24,2% percebe-se também, uma pequena parcela com 
melhor remuneração, de 5,5%, na faixa entre 5 a 15 salários mínimos. Destaca-se 
que encontramos um quantitativo elevado de técnicos administrativos com 
remuneração na faixa entre 1 a 4 salários mínimos compreendendo um 
percentual de 94,2%. 

 
Gráfico 9: Renda mensal 

 
 
 

 
Quando questionados sobre o principal motivo de escolha da UPE como local de 
trabalho, a maioria respondeu ser a estabilidade, com percentual de 70,6%; 
optaram pela credibilidade da Instituição 16,4%, a terceira opção foi localização 
com 8,6% e, apenas, 3,5% e 0,8% optaram sua escolha por considerarem a 
carreira acadêmica e salários atrativos, respectivamente. 

 
 

Gráfico 10: Motivo mais importante na sua escolha da UPE como 

local de trabalho 

 
 
 
Infraestrutura, instalações físicas e políticas de capacitação 

profissional 
 

A maioria dos técnicos administrativos consideraram as condições da 
infraestrutura oferecida pela UPE como excelente e bom 48,7%, bem como a 
segurança foi bem classificada como excelente e bom por 34%, a adequação à 
atividade realizada também foi bem avaliada por 70% do segmento respondente.  

 
 

Gráfico 11: Infraestrutura física 

 
 

 
 



 
 

 

Gráfico 12:Segurança 

 
 

 
 

Gráfico 13: Adequação à atividade realizada 

 
 

Outro item bem colocado nas avaliações foi o relacionamento com os dirigentes, 
apresentando um número elevado de excelente e bom com 87,3%, bem como o 
relacionamento com os demais colegas de trabalho apresentam um percentual de 
94,2%. 
  
Gráfico 14: Relacionamento com os dirigentes 

 
 

 
 

Gráfico 15: Relacionamento com os demais 

colegas de 
trabalho

 

  
Também identificamos bons indicadores na avaliação pela maioria dos técnicos 
administrativos sobre a qualidade dos materiais e equipamentos com 54,5% de 
excelente e bom, a quantidade de profissionais necessários para realizar o 
trabalho no seu setor com 39,5% de excelente e bom e, ainda percebe-se que a 
grande maioria (68,9% de excelente e bom) acredita ser profissionais qualificados 
para realizar o trabalho no seu setor.   
 

 
Gráfico 16: Qualidade dos materiais e equipamentos 

 



 
 

 

Gráfico 17: Quantidade de profissionais para realizar o trabalho no 

seu setor 

 
 
 

Gráfico 18: Profissionais qualificados para realizar o trabalho no seu setor 

 
 

A maior parte dos respondentes (53%) não acredita que a política de carreira e os 
incentivos da UPE fazem com que os profissionais se dediquem mais ao trabalho.  
 

Gráfico 19: Você acredita que a política de carreira e os incentivos da 

UPE fazem com que os profissionais se dediquem mais ao trabalho? 

 
 
Quando indagado sobre a política de capacitação de pessoal, os dados revelam 
que: a aquisição de conhecimento para melhoria das atividades profissionais é 
considerada excelente e bom por 53,6%; a melhoria da condição salarial e de 
aposentadoria tem revelado dados preocupantes, pois foi considerada como 
péssimo, ruim e regular por 89,6% dos técnicos administrativos; a valorização 
profissional e pessoal ficou equilibrada entre péssimo e ruim (31,4%), regular 
(36,2%) e, por fim, excelente e bom (33,4%), quando questionado se há a 
capacitação condizente com as necessidades do setor, o servidor considera 
excelente e bom por 39,2%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Gráfico 20: Aquisição de conhecimento para melhoria das atividades 

profissionais 

 
 

 
Gráfico 21: Melhoria da condição salarial e de aposentadoria 

 
 

 
Gráfico 22: Valorização profissional e pessoal 

 
 

 
Gráfico 23: Capacitação condizente com as necessidades do setor 

 
 

Na questão sobre os recursos computacionais (laboratórios, equipamentos) dos 
Campi, a maioria dos técnicos administrativos consideram-no regular (41,5%), 
péssimo e ruim (21%), enquanto (37,5%) como excelente e bom. 

 



 
 

 

Gráfico 24: Como você avalia os recursos computacionais 

(Laboratórios, equipamentos) do Campus? 

 
 

No item sobre os recursos computacionais relacionados a software (sistemas e 
internet) do Campus, o segmento considera regular (37,7%), excelente e bom 
(36,6%) e péssimo e ruim (25,6%). 

 
Gráfico 25: Como você avalia os recursos computacionais 

Relacionados a software (sistemas e internet) do Campus? 

 
 

Sobre as condições de acessibilidade no Campus: 
 

 Os itens que trataram da acessibilidade tiveram como respostas dos técnicos 
administrativos a desaprovação em: rampas para locomoção como péssimo, ruim 
e regular por (71,5%); as marcas no chão para facilitar o deslocamento com 
péssimo, ruim e regular por (87,9%); os bebedouros adaptados como péssimo, 
ruim e regular por (72,3%) e os banheiros adaptados com o péssimo, ruim e 
regular por (67,7%).  

 
 

Gráfico 26: Rampas para locomoção 

 
 

Gráfico 27: Marcas no chão para facilitar o deslocamento 

 



 
 

 

Gráfico 28: Bebedouro adaptado 

 
 
 
 

Gráfico 29: Banheiros adaptados 

 

Sobre os serviços de segurança no Campus 
 

A segurança no campus foi mal avaliada pelos técnicos administrativos, 
apresentando percentual de 77,8% de excelente e bom. 

 
Gráfico 30: Como você avalia os serviços de segurança no Campus? 

 
 

Em relação às vias de deslocamento (ruas, avenidas e passeios) no interior do 
Campus 

   
 O item iluminação foi descrito como regular, bom e excelente por 74,3% dos 

técnicos administrativos; a limpeza foi bem avaliada por 76,1%, como excelente  e 
bom; a sinalização apresentou os seguintes resultados: péssimo e ruim (32,3%), 
regular (38,3%) e excelente  e bom (29,4%); a qualidade da infraestrutura foi bem 
avaliada como excelente  e bom (38%) e regular (38%); a segurança ficou mal 
avaliada por 75,5% como péssimo, ruim e regular; o trânsito de veículos foi 
considerado péssimo e ruim (23,3%), regular (37,2%) e excelente  e bom (39,4%). 

 
 
 
 



 
 

 

Gráfico 31: Iluminação 

 
 

Gráfico 32: Limpeza 

 
 
Gráfico 33: Sinalização 

 
 

Gráfico 34: Qualidade da infraestrutura 

 

Gráfico 35: Segurança 

 
 

 



 
 

 

Gráfico 36: Trânsito de veículos 

 
 

A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 

Sobre os meios de comunicação utilizados pela UPE para difundir informações 
sobre as ações desenvolvidas pela Universidade para a comunidade externa 
75,2% dos técnicos administrativos acham que difundem pouco ou não difundem. 

 
Gráfico 37: Os meios de comunicação utilizados pela UPE difundem 

informações sobre as ações desenvolvidas pela Universidade para a 
comunidade externa? 

 
 

No item sobre os meios de comunicação utilizados pela UPE para difundir 
informações sobre as ações executadas pela Universidade para toda a 
comunidade universitária, 59,9% dos técnicos administrativos consideram que as 
informações são difundidas. 

 
Gráfico 38: Os meios de comunicação utilizados pela UPE difundem 

informações sobre as ações executadas pela universidade para toda a 
comunidade universitária? 

 
 

No tema que trata da qualidade do conteúdo disponibilizado nos meios de 
comunicação 
A Página na internet foi considerada como excelente e bom (48,4%), regular 
(43,8%); sobre a Rádio Universitária encontramos os seguintes dados: regular 
(40,9%), excelente e bom (36,2%). 

 

 
 



 
 

 

Gráfico 39: Qual é a sua avaliação sobre a qualidade do conteúdo 

disponibilizado na página da Internet 

 
 
 

Gráfico 40: Qual é a sua avaliação sobre a qualidade do Conteúdo 

disponibilizado na Rádio Universitária 

Considerações 
 
A partir dos resultados da pesquisa referentes aos técnicos administrativos, essa 
amostra apresenta um corpo técnico de maioria (68,9%) do gênero feminino, com 
faixa etária entre 30 a 60 anos (83,9%). Sobre o perfil, ainda pode-se observar 
que a amostra apresenta maioria (55%) de casados ou em união estável. Apenas 
2,3% declararam apresentar algum tipo de deficiência, sendo 1,4% com 
deficiência física e 0,8% com deficiência visual. 
Os dados apresentam um excelente nível de escolaridade dos técnicos 
administrativos, pois 78,9% está acima de formação universitária, ou seja, com 
Graduação, Especialização, Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado. 
A distribuição dos respondentes por Campus deu-se da seguinte forma: O 
campus que apresentou o segmento com maior participação na pesquisa de 
técnicos administrativos foi: Santo Amaro com 26,2%; seguido da Reitoria com 
25,1%; Garanhuns com 13,8%; Benfica com 11,5%; Mata Norte com 9,2%; 
Camaragibe com 8,9% e o Campus de Petrolina com 5,2%.  
Identificou-se que 45,8% da amostra estão no ápice da vida profissional, referente 
ao tempo de serviço na UPE, na faixa de 04 a 25 anos de serviço, enquanto 
25,9% estão se aproximando da aposentadoria na faixa entre 26 a 35 anos. 
Existe um quantitativo elevado de técnicos administrativos com remuneração 
baixa entre 1 a 4 salários mínimos, compreendendo um percentual de 94,2%. No 
entanto, a estabilidade ainda é o maior atrativo para escolha pela UPE com 
percentual de 70,6%. 

 
 
 
 



 
 

 

Infraestrutura, instalações físicas e políticas de capacitação profissional 
 

Na questão que tratam da hierarquia interna constou-se que o relacionamento 
com os dirigentes, bem como com os demais colegas de trabalho, apresentam 
ótimos conceitos, chegando a percentual de 94,2%. 
Os dados nos indicaram bons conceitos para: a qualidade dos materiais e 
equipamentos com 54,5%, o número de profissionais para realizar o trabalho no 
seu setor com 39,5%, mas a grande maioria (68,9%) acredita ser profissional 
qualificado para realizar o trabalho no seu setor.   
A comissão da Comissão Própria de Avaliação/CPA, chama a atenção sobre um 
aspecto negativo revelado após a análise dos dados foi a visão dos técnicos 
administrativos sobre a política de carreira e os incentivos da UPE, pois 53% não 
acreditam que essa política seja estimulante a ponto a se dedicarem com afinco 
ao trabalho.  
Entretanto, a política de qualificação de pessoal apresentou boa avaliação apenas 
no item de aquisição de conhecimento para melhoria das atividades profissionais 
(53,6 %), sendo, contudo, bastante criticada no que se refere à melhoria da 
condição salarial e de aposentadoria (89,6%); bem como a Capacitação ser 
condizente com as necessidades do setor (39,2%), mas a valorização profissional 
e pessoal apresentou resultados equiparados. 
Outro dado preocupante foi o percentual de 62,5% de técnicos administrativos 
que avaliaram negativamente e consideram regular, péssimo e ruim os recursos 
computacionais (laboratórios, equipamentos), bem como 63,3%, os recursos 
computacionais relacionados a software (sistemas e internet). 

 
Sobre as condições de acessibilidade no Campus: 
 

A acessibilidade no interior do Campus teve elevado índice de desaprovação 
pelos respondentes nos aspectos: rampas (71,5%); as marcas no chão para 
facilitar o deslocamento (87,9%); os bebedouros adaptados (72,3%) e os 
banheiros adaptados (67,7%). 

 
Em relação às vias de deslocamento (ruas, avenidas e 

passeios) no interior do Campus: 
 Identificou-se que a iluminação foi descrita como regular, boa e excelente por 

80,4% dos técnicos administrativos; a limpeza foi bem avaliada por 76,1%; a 
sinalização apresentou resultados que se equipararam; a qualidade da 
infraestrutura foi bem avaliada; a segurança ficou mal avaliada por 75,5% como 
péssimo, ruim e regular; o trânsito de veículos no interior do Campus foi 
considerado péssimo e ruim (23,3%), regular (37,2%) e excelente  e bom (39,4%). 

 
A comunicação com a sociedade 

 
Há tempos vivemos a era da tecnologia da informação e da comunicação online e 
na visão dos técnicos administrativos a UPE não tem conseguido difundir 
informações sobre as ações desenvolvidas por ela mesma para a comunidade 
externa. Da mesma forma, os respondentes percebem que os meios de 
comunicação utilizados pela UPE não difundem suas informações sobre as ações 
executadas pela universidade para toda a comunidade universitária. E, por fim 
consideram que a página na internet é regular 43,8%, excelente e bom (48,4%); 



 
 

 

bem como a Rádio Universitária apresenta os seguintes dados: regular 40,9%, 
excelente e bom (36,2%). 

 
 

4.6 AVALIAÇÃO DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DO COMPLEXO 
HOSPITALAR DA UPE   
 

Introdução 
 

Nesse texto foram apresentadas as análises dos resultados referentes à visão de 
1.538 funcionários que atuam nos Hospitais Universitários da UPE sobre os 
temas: ensino-aprendizagem, gestão e infraestrutura, sua participação se deu de 
forma voluntária e anônima, sendo estimulados a acessar a pagina da UPE por 
meio de computador ou por smartphone. 
O percentual de respondentes, em 2018, predominantemente femininos confirma 
o fenômeno identificado nos anos anteriores, a feminização dos profissionais de 
saúde no complexo hospitalar da UPE. 
 

Gráfico 1 - Gênero 

 
 

 
O maior percentual de respondentes na faixa etária de 41-50 anos ficou muito 
próximo da faixa de 31-40 anos sugerindo a presença no complexo hospitalar da 
UPE de profissionais de meia idade. Neste ciclo observa-se a presença de 6 
servidores, ou seja 0,4%, com mais de 70 anos atribuído à mudança da legislação 
de aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos. Dentre esses servidores estão 
4 servidores técnico administrativos e 2 médicos. 
 

Gráfico 2 - Idade 

 
 
O total de respondentes que se autodeclararam de cor parda foi 50,1% confirma 
os números dos anos anteriores. Destacamos a presença indígena que em ciclos 
anteriores não foram identificados, hoje com 0,2%. 
 
 
 
 



 
 

 

Gráfico 3 - Cor 

 
 
 
Houve um crescimento discreto anual no total de respondentes no PROCAPE e 
CISAM, que variou de 1% a 4%, respectivamente. No HUOC, identificamos queda 
no percentual dos respondentes de aproximadamente 5%. A análise foi feita em 
relação a Avaliação Institucional (AI) do ano anterior (2017), onde obtivemos um 
total de 1.178 respondentes, distribuídos em percentual nos hospitais: CISAM 
(26,8%), HUOC (29,7%) e PROCAPE (43,3%). 
A adesão à AI, parte dos preceitos de uma cultura de avaliação, ainda não 
valorizada internamente, nas instituições do Complexo Hospitalar. O incentivo a 
participação do processo avaliativo anual deve ser aderido pelos gestores de 
serviços e discutido com suas equipes, elucidando o objetivo e a importância 
desse processo. O período avaliativo da AI se expandiu, que foi ponto positivo 
para os resultados, mas, ficou entre o período de outra avaliação, a Avaliação de 
desempenho do Estado de Pernambuco, o que pode ter confundo os funcionários, 
onde muitos mencionavam já terem respondido, que na verdade, não haviam 
feito. Neste ano, o que facilitou o acesso ao questionário, pelo site da UPE, foi o 
ajuste realizado para o acesso a equipamentos tipo: smartphone ou tabletes 
(sistema IOS e Androides).  
 
 
 

Gráfico 4 - Percentual dos Respondentes no Ano de 2018 

 
 
 
A distribuição dos respondentes por vínculo, observada no gráfico 5, demonstra 
em sua grande maioria, serem estatutário em 81% dos respondentes, ficando os 
terceirizados com 12,42% que participaram da pesquisa. Os funcionários à 
disposição e contratos temporários e estagiários, estiveram representados em 
4,2%, 2,0% e 0,3% respectivamente. O que se observou neste ano de 2018 é que 
não houve, na amostra, a representação do reeducando, provavelmente por 
terem sido descontinuados o acordo com a Secretaria de Ressocialização do 
Estado de PE. 



 
 

 

Em relação ao ano de 2017, a resposta foi similar, os estatutários representaram 
73%, seguidos dos terceirizados com 14,9%, considerando que são as maiores 
categorias nas três Unidades Hospitalares da UPE. 
Identificou-se que 81% dos respondentes que são estatutários, o Assistente 
Técnico Universitário/Saúde foi o que predominou, com 41,8%. O Analista 
Técnico em Gestão Universitário/Saúde, com 23,4% dos respondentes. O perfil 
das respostas, comparado ao ano anterior (2017) se manteve o mesmo, com o 
Assistente Técnico (59,4%) e o Analista Técnico (23,8%) sendo esses, 
predominantes. Observamos um aumento na participação dos médicos (14,0%) 
neste ano em relação a 2017 que foi de 9,2%. 
 

 
Gráfico 5 - Qual seu vínculo? 

 
 
 
Observa-se o predomínio da atuação na Assistência (67,0%), o que condiz com o 
perfil das Unidades Hospitalares da UPE, já o servidor Administrativo e o apoio 
estão presentes com 25,8% da amostra. O Assistencial e Docente (6,31%) são 
representados pelos profissionais com dois vínculos que desenvolvem ações nas 
duas áreas, como também o Docente (0,8%) que estão nas Unidades 
Hospitalares com alunos das Unidades de Educação da UPE, em atividades 
práticas. 
 

 
Gráfico 6 - Se for estatutário, responda qual sua categoria funcional? 

 
 
 
 
Quando questionado sobre possuir algum tipo de deficiência, foi apresentado 
apenas 1,4% dos respondentes, mostrando similaridade com o ano anterior 
(2017) que foi de 1,6%, resposta essa, inexpressível dentro da AI. Porém faz-se 
necessário um conhecimento maior sobre a adaptação dessas pessoas com 
deficiência em seu ambiente de trabalho. Observando, desta forma, a 
necessidade da implantação de um programa de Acessibilidade Institucional. 

 
 



 
 

 

Gráfico 7 - Qual a sua atuação na UPE? 

 
 
 
Apenas 1,4% dos respondentes declararam ter algum tipo de deficiência de 
acordo com Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, percebe-se 
haver o predomínio da deficiência física com 0,59%.  
 

Gráfico 8 - Possui algum tipo de deficiência, enquadrada no Estatuto 

da Pessoa com Deficiência? 

 
 
O estado Civil Casado/União estável apresentou 50,9% um percentual a que 
destacou-se entre os respondentes, seguindo da condição de solteiro (36,2%). 
Analisando com o ano anterior (2017) não houve diferença neste perfil dos 
respondentes, onde o Casado teve um percentual de 51% e os solteiros, 
representados por 36,6%. A situação separado/divorciado e o viúvo se 
apresentaram discretamente com 11,4% e 1,4%, respectivamente. 
 
  

Gráfico 9 - Se sim, qual a sua deficiência, enquadrada no Estatuto da 

Pessoa com Deficiência? 

 
 
 
A categoria Assistente Técnico apresentou-se com o maior quantitativo em 
relação às outras categorias, justificando corretamente, por ser a formação 
escolar de destaque o Ensino Médio (30,9%). Identificou-se que 21% têm o Nível 
Superior e 31,4% tem Especialização e Residência. Quanto às pós-
graduações Stricto Sensu que compreendem aos títulos de mestrado (9,7%), 
doutorado (2,6%) e pós-doutorado (0,3%) teve um leve aumento em relação ao 
ano anterior (2017) com os percentuais de 7,6%, 1,5% e 0,1 respectivamente. 
 
 

 



 
 

 

Gráfico 10 - Estado civil 

 
 
A faixa de renda salarial que predominante dos respondentes é a de 1 a 2 salários 
mínimos, correspondente a 46,8%, em seqüência temos a renda de 2 a 4 salários 
mínimos, com 31,6%.  No extremo, mais de 10 salários mínimos (5,6%), manteve-
se estável em relação ao ano anterior (2017), com 5,2%.  
 

Gráfico 11 - Formação escolar 

 
 
Comparando com dados de anos anteriores a estabilidade continua sendo o 
motivo mais atrativo para escolha da UPE como local de trabalho. 

 
  

Gráfico 12 - Renda mensal 

 
 

  
 
Sobre o ambiente de trabalho na UPE observa-se um destaque para o conceito 
Bom 43,3% que acrescido do conceito Excelente 17,3%, resultam no total de 
60,1% das respostas, constituindo uma avaliação extremamente positiva para o 
CH da UPE. 

 
  
Gráfico 13 - Motivo de escolha da UPE 

 
 



 
 

 

 
Percebe-se a avaliação positiva no tema conceito dada ao ambiente de trabalho 
na UPE, porém destaca-se no ambiente de trabalho no setor o número de 
conceito Excelente, juntos correspondem a 69% das respostas validadas. 
 

Gráfico 14 - Qual o conceito sobre seu Ambiente de Trabalho na UPE 

(estrutura física, equipamentos e materiais de trabalho)? 

 
 
 
Quando as resposta são cruzadas com o gráfico 16 referente ao conceito sobre o 
Ambiente de trabalho no setor observa-se que o conceito de péssimo teve um 
percentual de 5,2% enquanto este mesmo conceito na satisfação nas relações 
interpessoais no ambiente de trabalho caiu para 1,4%. 
 
 

Gráfico 15 - Ambiente de trabalho no setor 

 
 
 

Gráfico 16 - Nível de satisfação do ambiente de trabalho 

 
 
A maioria do total de respondentes, 66,5%, informa que tem conhecimento das 
iniciativas para formação e capacitação profissional e sua área de atuação, mas é 
necessário considerar que 33,5% disseram que não conhece estas iniciativas 
sinalizando a necessidade de se rever no Complexo Hospitalar as estratégias de 
ação para formação e capacitação profissional em serviço e divulgação. Podendo 
indicando que deverá ser traçadas ações para fortalecimento dos Núcleos de 
Educação Permanente dos Hospitais (NEPs). 
 
 

 



 
 

 

Gráfico 17 - Iniciativas para capacitação e formação profissional 

 
 
 
O maior percentual 35,9% dos respondentes informa não ter participado de 
nenhuma capacitação profissional nos últimos 12 meses pode-se indicar a 
necessidade urgente de se fortalecer no Complexo Hospitalar as estratégias de 
Educação Permanente para os servidores 
 
 

Gráfico 18 - capacitação nos últimos 12 meses. 

 
 

 
Sobre o conhecimento profissional revelou-se uma alta taxa de respostas 
afirmativas, que representa um esforço conjunto dos núcleos de educação 
permanente e do núcleo de segurança do paciente através das capacitações 
levando os servidores a ampliarem sua autoconfiança nos seus saberes. 

 
Gráfico 19 - Conhecimento profissional adequado às atividades? 

 
 
A satisfação no trabalho tem sido apontada como um componente da satisfação 
com a vida e influência na vida pessoal por meio da generalização das emoções e 
atitudes do trabalho para a vida fora do trabalho, afetando as demais dimensões 
da vida. Assim, a satisfação no trabalho é componente da satisfação geral com a 
vida. Baseado nessas assertivas a satisfação geral dos servidores dos 3 hospitais 
foi avaliada positivamente como bom e ótimo em cerca de 74%, apresentando um 
percentual muito pequeno com avaliação ruim e péssimo. Este é um clima 
organizacional ideal para que o desempenho dos servidores seja exercido com as 
atividades tão ricas, mas estressantes que é o cuidar do outro.  
Este clima também influencia positivamente na saúde do trabalhador, pois a sua 
satisfação impacta positivamente na sua saúde. Cabe a reflexão que a vida sem o 
trabalho perde o sentido e a vida com a satisfação no trabalho ganha energia. 



 
 

 

Gráfico 20 -Grau de satisfação com a instituição 

 
 

 
Apesar das unidades de Educação em Saúde, ou seja, os hospitais serem de 
Ensino Universitário o fato de somente 56,9% conhecerem os trabalhos dos 
preceptores indica que ainda temos de divulgar amplamente a missão desses 
órgãos. Na história da educação médica, podemos sempre notar a figura de um 
profissional mais experiente, que auxilia na formação profissional, não somente 
profissionais médicos, mas enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, terapeutas 
ocupacionais, fisioterapeutas, enfim toda a equipe multidisciplinar. Focalizando, 
então, a discussão nesses profissionais mais experientes, que aqui denominamos 
de preceptor. Quando questionados sobre qual o papel do preceptor nessa 
formação? E Como o preceptor vê o processo de formação profissional da saúde 
e a sua própria ação nesse processo?  Encontramos 43% dos servidores que não 
conhecem, ainda, a importância do trabalho do preceptor é fundamental uma 
ampla divulgação e capacitação de pessoas sob a ótica do processo de 
integração ensino - serviço. 

 
Gráfico 21 -Conhecimento sobre Preceptoria de Residência Médica 

 
 
Segundo a LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008: Estágio é ato 
educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa 
à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o 
ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de 
ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na 
modalidade profissional da educação de jovens e adultos. O estágio faz parte do 
projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do 
educando. O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 
profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do 
educando para a vida cidadã e para o trabalho. As Unidades de Educação em 
Saúde da UPE são campos de treinamento para inúmeros cursos da área da 
saúde seja em nível técnico e/ou superior. O conhecimento sobre orientação 
desses tipos de estágios no Complexo Hospitalar está abaixo do esperado, pois 
somente 50% tem conhecimento dessa atividade. Isso demonstra que deve ser 
ampliada a divulgação da missão institucional e capacitação dos servidores para 
estas atividades de orientação e formação de profissionais, reforçando que os 
hospitais são instâncias e de ensino e universitários. 
 



 
 

 

Gráfico 22 - Conhecimento sobre a orientação de estágios 

curriculares 

 
 

Projetos de extensão nos hospitais ainda estão em ampliação e consolidação nos 
últimos anos, sendo um projeto primariamente da Unidade de Educação em 
Saúde. Atividades de cursos, eventos, simpósios, programas e projetos veem 
sendo estimuladas pela Pro Reitoria de Extensão e Cultura para (PROEC) o 
Complexo Hospitalar. 
Quanto à orientação de projetos de pesquisa o maior conhecimento está nas 
categorias de médicos e analistas de gestão, em especial a área de enfermagem. 
Entretanto, o número de projetos de pesquisa efetivamente aprovados nos 
Conselhos de Ética em pesquisa/CEPs e implementados ainda está aquém do 
ideal para um Complexo Hospitalar Universitário composto por Unidade 
Cardiológica, Unidade de Alta Complexidade incluindo transplantes e uma 
Maternidade. Ações devem ser direcionadas ao estímulo de pesquisa e projetos 
de extensão nas unidades de educação em saúde. Nessa Autoavaliação foi 
identificado um total de 45 profissionais, dentre médicos (20) e técnicos-
administrativos (20) com doutorado e 5 com pós-doutorado. Apesar de ainda não 
ser um número elevado, um total e 45 servidores já indica um quantitativo de 
profissionais capazes de introduzirem pesquisas, inclusive com captação e 
recursos através das agências de fomento. 
 

Gráfico 23 -Conhecimento quanto à orientação de projetos de 

pesquisa e/ou extensão 

 
 
A participação na preceptoria de residências ainda é um pequeno percentual em 
relação ao todo de servidores envolvidos com a formação profissional nas 
unidades de educação em saúde do CH. Programas de incentivo à preceptoria 
além de capacitações devem ser planejadas para inserir mais profissionais com 
esta atividade tão importante para formação dos profissionais. 
 

Gráfico 24 -Preceptor em Programa de Residência 

 



 
 

 

A participação na orientação de estágios ainda apresenta-se em pequeno 
percentual de 14,3% em relação ao todo de servidores envolvidos com a 
formação profissional nas unidades de educação em saúde do CH. Planejamento 
de capacitações deve ser realizado para maior envolvimento dos servidores nas 
atividades de ensino. 
 

Gráfico 25 -Orientador de Estágios 

 
 
A participação em projetos de pesquisa e extensão é muito pequena em todas as 
unidades do CH, sendo somente 6% dos respondentes. Dentre os profissionais os 
que mais participam nessa atividade de pesquisa são os médicos e os analistas 
de gestão totalizando cerca de 35 profissionais, sendo 20 profissionais médicos e 
15 assistentes de gestão. Como já referido anteriormente um planejamento de 
estímulo à pesquisa e à extensão deve ser traçado nas unidades do Complexo 
Hospitalar.  
 

Gráfico 26 -Orientador de Projetos de Pesquisa e Extensão 

 

 

4.7 AVALIAÇÃO DOS EGRESSOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UPE 
 

Introdução 

Nesse texto foram apresentadas as análises dos resultados referentes à visão de 
305 egressos da UPE, sobre os temas: ensino-aprendizagem, gestão e 
infraestrutura.  Esses egressos, oriundos dos cursos de Graduação, tiveram sua 
participação de forma voluntária e anônima e receberam o questionário por meio 
de seu endereço eletrônico vinculado ao SIGA. 

Na questão referente à contribuição dos componentes curriculares e a formação 
integral enquanto cidadão e profissional 32,8% responderam concordar 
totalmente com o proposto, 29,51% marcaram a opção concordam e apenas 1,3% 
assinalaram a alternativa discordam totalmente (Gráfico 01). 

 

 



 
 

 

Gráfico 01 - Os Componentes Curriculares cursados contribuíram 

para sua formação integral, como cidadão e profissional? 

 
 

 

Sobre a avaliação dos conteúdos abordados nos componentes curriculares terem 
sidos favorecedores nas atividades de iniciação profissional, os egressos assim 
se manifestaram: 30,5% concordam e 28,5% disseram concordar totalmente. Um 
percentual de 8,5% é o somatório daqueles que discordaram somados aos que 
discordaram totalmente (Gráfico 02).  

Gráfico 02 - Os conteúdos abordados nos componentes curriculares 

do curso favoreceram suas atividades de iniciação profissional? 

 
 

 

Quando indagados se as metodologias de ensino os desafiaram a aprofundar 
conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas 24,3% dos 
respondentes apresentaram como opção concordo plenamente, no entanto 
quando esse percentual é somado aos percentuais daqueles que concordam 
(23,3%), aos que concordam parcialmente (19,7%) é possível concluir que 
maioria dos respondentes (67,2%) respondem positivamente à investigação. 
(Gráfico 03). 
 

Gráfico 03 - As Metodologias De Ensino Utilizadas No Curso 

Desafiaram Você A Aprofundar Conhecimentos E Desenvolver 

Competências Reflexivas E Críticas? 

 



 
 

 

O gráfico 04 retrata as respostas dos egressos sobre a possibilidade do curso 
realizado ter propiciado experiências de aprendizagens inovadoras. Numa escala 
de 01 a 06 (onde 01 significa discordo totalmente e o 06 concordo totalmente) a 
maioria sinalizou o item 04 (concordo), num percentual de 23,3% do total. Quando 
observado criticamente, percebe-se que a maioria dos respondentes sinaliza 
concordar com a oferta de experiências de aprendizagens inovadoras 
proporcionadas pelo curso. 

 

Gráfico 04 - O curso propiciou experiências de aprendizagem 

inovadoras? 

 

 
 
Quando pesquisados sobre a contribuição do curso no desenvolvimento da 
consciência ética no exercício profissional, 41,9% do total dos egressos 
respondentes concordam totalmente com essa questão, enquanto que 24,6% 
concordam parcialmente e 14,7% concordam (Gráfico 05). O somatório desses 
percentuais permite concluir que há uma expressiva manifestação de 
concordância à questão, por parte dos respondentes.  
 

Gráfico 05 - O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua 

consciência ética no exercício profissional? 

 
 

 

O gráfico 06 apresenta o resultado das respostas dos egressos sobre a 
possibilidade do curso oferecer a oportunidade de aprender a trabalhar em 
equipe, do total de respondentes, 52,8% concordam totalmente com essa 
questão, enquanto que 25,2% concordam (Gráfico 06) e apenas 17,9% 
apontaram discordância em relação à questão.    

 

 

 

 

 



 
 

 

Gráfico 06 - No curso você teve oportunidades de aprender a 

trabalhar em equipe? 

 
 

O gráfico 07 representa o resultado das respostas quanto à possibilidade do curso 
aumentar a capacidade de reflexão e argumentação do estudante um percentual 
de 39,3% dos respondentes afirmou concordar totalmente com a questão que, 
somados ao percentual dos que concordam 26,6%, totaliza-se um número 
expressivo de 65,9% de respostas positivas. 
 

Gráfico 07 - O curso possibilitou aumentar a capacidade de reflexão e 

argumentação? 

 
 

Um percentual de 34,1% dos respondentes optou pela a alternativa concordam 
totalmente em relação à questão do curso possibilitar o desenvolvimento 
à capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções 
para problemas da sociedade. No entanto, percebe-se um quantitativo 
significativo de respondentes que discordam com a questão proposta 
correspondendo a 20,6% do total (Gráfico 08).  

Gráfico 08 - O curso desenvolveu sua capacidade de pensar 

criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da 

sociedade?

 

 



 
 

 

O gráfico 09 representa a manifestação dos egressos sobre a possibilidade do 
curso promover a ampliação do desenvolvimento da capacidade de comunicação 
oral e escrita. A maioria das respostas expressa concordância em relação a 
questão 42,3% estão de acordo totalmente, 25,9% estão de acordo parcialmente 
e 15,1% afirmam que estão de acordo.  
 

Gráfico 09 - O curso ampliou sua capacidade de comunicação nas 

formas oral e escrita? 

 
  

A questão se o curso desenvolveu a capacidade do egresso de aprender e 
atualizar-se permanentemente, obteve os seguintes resultados 32,5% 
responderam que não estão de acordo com o mote, enquanto que 2,6% 
discordaram (Gráfico 10). 

 
Gráfico 10 - O curso desenvolveu sua capacidade de aprender e 
atualizar-se permanentemente? 

 
 
Quando averiguados se as relações professor-aluno ao longo do curso 
estimularam o estudo e a aprendizagem os egressos assim se manifestaram 
31,5% das respostas se distribuem numa escala de discordância, enquanto que 
67,9% é o somatório das três opções que compõem a escala da concordância 
(Gráfico 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Gráfico 11 - As relações professor-aluno ao longo do curso 
estimularam você a estudar e aprender? 

 
  
Quando examinados se foram oferecidas oportunidades aos estudantes para 
superação de dificuldades relacionadas ao processo de aprendizagem obteve 
respostas interessantes 22,9% responderam que concordam com a questão, 
enquanto que 21,6% apontam discordância (Gráfico 12).   
 

Gráfico 12 - Foram oferecidas oportunidades aos estudantes para 

superação de dificuldades relacionadas ao processo de 
aprendizagem? 

 
 
Sobre a disponibilidade da coordenação em manter de forma eficiente a 
orientação acadêmica aos estudantes 23,9% dos respondentes concordam de 
forma parcial com a questão, enquanto 18,0% apenas concordam. Um somatório 
dos percentuais de discordância, 33,8%, representa um número significativo de 
egressos insatisfeitos com a atuação da coordenação (Gráfico 13). 

Gráfico 13 - A coordenação do curso esteve disponível para 

orientação acadêmica dos estudantes? 

 
 

 
 



 
 

 

87,5% dos egressos afirmaram que o curso exigiu organização, dedicação e 
freqüência aos estudos, um número bem expressivo de concordância (Gráfico 
14). 

Gráfico 14 - O curso exigiu de você organização, dedicação e 

frequência aos estudos? 

 
 

O Gráfico 15 revela resultados significativos em relação a percepção do egresso 
sobre a existência de oportunidades para os estudantes participarem de projetos 
de extensão universitária, pois 41,3% optaram pela opção discordar da questão, 
enquanto 58,7% apontaram estarem de acordo. Apesar de a maioria haver 
sinalizado positivamente, o número de discordância, também é expressivo.   

 

Gráfico 15 - Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 

participarem de projetos ou atividades de extensão 

universitária?

 

 
Os egressos foram examinados sobre as oportunidades para os estudantes 
participarem de projetos de iniciação cientifica que estimulam o gosto pela 
pesquisa. As respostas se manifestaram da seguinte forma: 48,2% dos egressos 
disseram discordar da questão, enquanto que 47,9% se posicionaram de acordo. 
Pode-se considerar um resultado equilibrado, ponderando que os outros 3,9% 
estão os que não quiseram responder (Gráfico 16). 
 
 
 
 
 



 
 

 

Gráfico 16 - Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 

participarem de projetos de iniciação cientifica que estimulam o seu 

gosto pela pesquisa? 

 

O gráfico 17 expressa o resultado do seguinte questionamento se o curso 
ofereceu condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou 
externos a Instituição as respostas se distribuíram na escala proposta de forma 
equilibrada. Entre as opções de discordância, as respostas se representam no 
percentual de 36,1%, enquanto que 63,6% é o percentual de concordância à 
questão. 

Gráfico 17 - O curso ofereceu condições para os estudantes 

participarem de eventos internos e/ ou externos a 

Instituição?

 

A questão sobre se a instituição ofereceu oportunidades para os estudantes 
atuarem como representantes em órgãos colegiados 20,7% responderam 
discordar totalmente, enquanto que quase a metade, 11,5%, responderam que 
concordavam totalmente (Gráfico 18). 

  
Gráfico 18 - A Instituição ofereceu oportunidades para os estudantes 

atuarem como representantes em órgãos colegiados? 

 

Na temática sobre se o curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico 
com atividades práticas 21,6% responderam concordar totalmente com o 



 
 

 

proposto, 20,3% marcaram o item concordam e apenas 5,9% assinalaram a 
opção discordam totalmente (Gráfico 19) 
 

Gráfico 19 - O curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico 

com atividades práticas? 

 

Na pergunta sobre se o curso proporcionou acesso a conhecimentos atualizados 
e/ou contemporâneos em sua área de formação 29,2% responderam concordar 
totalmente com o proposto, 25,9% marcaram concordam e apenas 6,2% 
assinalaram a opção discordam totalmente (Gráfico 20). 
 

Gráfico 20 - O curso propiciou acesso a conhecimentos 
atualizados e/ou contemporâneos em sua área de formação? 

 

Quando apurado sobre se o estágio supervisionado proporcionou experiências 
interessantes para sua formação 39,7% responderam concordar totalmente com o 
proposto, 18,4% marcaram o item concordam e apenas 7,9% assinalaram a 
opção discordam totalmente (Gráfico 21) 
 

Gráfico 21 - O estágio supervisionado proporcionou experiências 

interessantes para sua formação? 

 

Na proposição sobre se o trabalho de conclusão de curso - TCC contribuiu para 
qualificar sua formação profissional 44,3% responderam concordar totalmente 



 
 

 

com o proposto, 16,7% marcaram o item concordam e apenas 5,9% assinalaram 
a opção discordam totalmente (Gráfico 22). 
 

Gráfico 22 - O Trabalho de conclusão de Curso- TCC contribuiu 

para qualificar sua formação profissional? 

 

No quesito sobre se foram oferecidas oportunidades para os estudantes 
realizarem intercâmbios e/ou estágios fora do país 51,1% responderam discordar 
totalmente com o proposto e apenas 7,2% marcaram o item concordar totalmente 
(Gráfico 23). 

Gráfico 23 - Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 

realizarem intercâmbios e/ou estágios no país? 

 

Ainda no quesito sobre se foram oferecidas oportunidades para os estudantes 
realizarem intercâmbios e/ou estágios fora no país 43,3% responderam discordar 
totalmente e apenas 6,9% marcaram o item concordar totalmente (Gráfico 24). 
 

Gráfico 24 - Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 

realizarem intercâmbios e/ ou estágios fora do país? 

 
 

Quando indagados se os estudantes participaram de avaliações do curso 21,3% 
responderam discordar totalmente, enquanto que 19,7% marcaram concordo 
totalmente, demonstrando uma disparidade entre os extremos (Gráfico 25). 

 



 
 

 

Gráfico 25 - Os estudantes participaram de avaliações do curso? 

 

No capítulo sobre se as avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso 
foram compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos professores 
25,2% responderam concordo com o proposto, enquanto que 4,4% marcaram o 
item discordo totalmente (Gráfico 26). 

 
Gráfico 26 - As avaliações da aprendizagem realizadas durantes o 

curso foram compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados 
pelos professores? 

 

Na matéria se os professores apresentaram disponibilidade para atender os 
estudantes fora do horário das aulas 22,9% marcaram o item concordo 
parcialmente e 11,5% assinalaram a opção discordam totalmente (Gráfico 27). 

 
Gráfico 27 - Os professores apresentaram disponibilidade para 

atender os estudantes fora do horário das aulas? 

 

O tópico que questiona se os professores demonstraram domínio dos conteúdos 
abordados nas disciplinas 33,1% responderam concordam e apenas 2,6% 
assinalaram a opção discordam totalmente (Gráfico 28).  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Gráfico 28 - Os professores demonstraram domínio dos conteúdos 

abordados nas disciplinas? 

 

No tema sobre se os professores utilizaram tecnologias da informação 
comunicação (TICs) como estratégia de ensino (projetor multimídia, laboratório de 
informática, ambiente virtual de aprendizagem) 28,2% responderam concordar 
totalmente com o proposto, enquanto que 6,2% assinalaram a opção discordam 
totalmente (Gráfico 29). 
 

Gráfico 29 - Os professores utilizaram tecnologias da informação 

comunicação (TICs) como estratégia de ensino (projetor multimídia, 
laboratório de informática, ambiente virtual de aprendizagem)? 

 

No campo sobre se a instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários 
para apoio administrativo e acadêmico houve similaridade nas respostas, ou seja, 
20,3% responderam concordar totalmente e concordo parcialmente (Gráfico 30) 
 

Gráfico 30 - A instituição dispôs de quantidade suficiente de 

funcionários para apoio administrativo e acadêmico? 

 

Na questão sobre se o curso disponibilizou monitores ou tutores para auxiliar os 
estudantes 28,2% responderam discordar totalmente com o proposto e a metade 
14,4% marcaram o item concordo totalmente (Gráfico 31). 
 
 



 
 

 

Gráfico 31 - O curso disponibilizou monitores ou tutores para auxiliar 

os estudantes? 

 

No tema sobre se as condições de infraestrutura das salas de aula foram 
adequadas 23,9% responderam concordo, enquanto 9,8% assinalaram a opção 
discordo totalmente (Gráfico 32). 
 

Gráfico 32- As condições de infraestrutura das salas de aula foram 

adequadas? 

 

Na matéria sobre se os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas 
práticas foram adequados para a quantidade de estudantes 20% responderam 
concordar parcialmente e 17% marcaram o item discordar totalmente (Gráfico 33). 

 
Gráfico 33 - Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas 

práticas foram adequados para a quantidade de estudantes? 

 
 

No capítulo sobre se os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas 
foram adequados ao curso 20% responderam concordar parcialmente e 16,7% 
marcaram o item discordo totalmente (Gráfico 34). 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Gráfico 34 - Os ambientes e equipamentos destinados às aulas 

práticas foram adequados ao curso? 

 

No ponto sobre se a biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os 
estudantes necessitaram 22,3% responderam concordo parcialmente, 18,7% 
marcaram o item discordo totalmente e 10,5% assinalaram a opção concordo 
totalmente. Podemos observar assim, uma heterogeneidade nas respostas, isso 
pode ocorrer devido à diferença de disponibilidade do acervo por curso e por 
unidade (Gráfico 35). 
 

Gráfico 35 - A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os 

estudantes necessitaram? 

 

 

No item sobre se a instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso a 
obras disponíveis em acervos virtuais 46,2% responderam discordar totalmente, 
enquanto 7,2% assinalaram concordo totalmente (Gráfico 36). 

 
Gráfico 36 - A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu 

acesso a obras disponíveis em acervos 

virtuais?

 

Na questão sobre se a instituição promoveu atividades de cultura, de lazer e de 
interação social, proporcionando boa convivência e respeito à diversidade 21,3% 



 
 

 

responderam discordar totalmente enquanto que mais da metade 13,4% 
assinalaram a opção concordo totalmente (Gráfico 37). 
  

Gráfico 37 - A instituição promoveu atividades de cultura, de lazer e 

de interação social, proporcionando boa convivência e respeito à 
diversidade? 

 

No assunto sobre a Instituição dispõem de refeitório, cantina e banheiros em 
condições que atenderam as necessidades dos seus usuários 28,8% 
responderam discordar totalmente com o proposto, 9,2% marcaram o item 
concordo totalmente (Gráfico 38). 

 
Gráfico 38 - A Instituição dispôs de refeitório, cantina e banheiros 

em condições que antederam as necessidades dos seus usuários? 

 

5. AVANÇOS E DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS  
a) AVANÇOS 

Dentre os principais avanços apontados neste relatório, destaca-se a boa 
avaliação do ambiente de trabalho (tanto nas unidades de ensino e reitoria 
quando no complexo hospitalar) dos técnicos, uma boa atuação das 
coordenações de curso (tanto nos cursos presenciais como nos cursos à 
distância), a contribuição do TCC e das atividades em equipe na formação do 
aluno (apontado tanto pelos egressos como pelos discentes da UPE). 
 
b) DESAFIOS 

Os pontos que são apresentados como fragilidades e por isso, precisam de 
maior atenção são: A avaliação da segurança nas unidades de educação, a má 
avaliação do acervo das bibliotecas (tanto físico como virtual), a má avaliação da 
infraestrutura das áreas de convivência e a baixa adesão de preceptoria no 
Complexo Hospitalar. 



 
 

 

6. CONCLUSÃO/AÇÕES PARA MELHORIA DA UPE  
          Este é um ponto crucial do processo e, naturalmente, necessita de ampla 
participação de todos os setores desta Universidade. Tais ações estão previstas, 
registradas e impressas em documentos, a exemplo do PDI da Universidade, e 
também em documentos mais específicos de cada Unidade de Ensino e 
Hospitalar. 
         São apresentadas a seguir algumas ações de melhoria, tomando como base 
o que foi levantado pelos seis grupos analisados. Certamente tais ações devem 
ser complementadas pelos resultados de outros processos avaliativos que 
integram este relatório e deverão ser convertidas em políticas universitárias para 
um futuro próximo. 
         Levando em consideração as fragilidades principais apontadas de forma 
mais reiterada no exame dos dados gerados pelas opiniões dos estudantes em 
seu questionário, pode-se, de forma não exaustiva, mencionar as seguintes ações 
de melhoria: 
I- Melhoria e qualificação das condições gerais da infraestrutura da 

Universidade de Pernambuco, em especial as áreas de convivência. 
II- Ampliação do acervo das Bibliotecas, tanto no acervo virtual, como físico.  
III- Expansão das preceptorias e projetos de pesquisa/extensão no Complexo 

Hospitalar 
IV- Desenvolvimento de uma Política de Segurança para as Unidades de 

Educação. 
V- Fortalecimentos das boas práticas de atividades realizadas em equipe 

realizadas pelos discentes e dos TCCs na UPE 
VI- Fortalecimento das boas práticas que resultem em um bom clima 

organizacional e na boa relação com as coordenações de curso. 
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Docentes 
 
 

 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UPE 2018 

SEGMENTOS: DOCENTES 

Há 33 perguntas no questionário. 

Uma observação sobre privacidade 
O questionário é anônimo. 
O registro de suas respostas não contém nenhuma informação de identificação 
sobre você, a não ser que uma pergunta específica da pesquisa explicitamente 
solicitou. Se você usou um código de identificação para acessar esta pesquisa, 
por favor, tenha a certeza de que esse código não será armazenado junto com 
suas respostas. Ele é armazenado em uma base de dados separada e será 
atualizado apenas para indicar se você completou (ou não) a pesquisa e não há 
nenhuma maneira de relacionar os códigos de identificação com suas respostas. 

 

 CPF 
 Somente um valor inteiro pode ser informado neste campo. 

 
Idade 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
até 30 anos 

 
31 – 40 

 
41 – 50 

 
51 – 60 

 
61 – 70 



 
 

 

 
Maior que 70 anos 

Unidade de Ensino 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

                                                                    

Curso(s) 

 Escolha a(s) que mais se adeque(m) 

 
Administração 

 
Bacharelado em Administração 

 
Bacharelado em Administração Pública 

 
Bacharelado em Ciências Biológicas 

 
Bacharelado em Direito 

 
Bacharelado em Educação Física 

 
Bacharelado em Enfermagem 

 
Bacharelado em Engenharia Civil 

 
Bacharelado em Engenharia da Computação 

 
Bacharelado em Engenharia de Automação e Controle 

 
Bacharelado em Engenharia Elétrica Eletrônica 

 
Bacharelado em Engenharia Elétrica Eletrotécnica 

 
Bacharelado em Engenharia Elétrica Telecomunicações 

 
Bacharelado em Engenharia Mecânica Industrial 



 
 

 

 
Bacharelado em Física de Materiais 

 
Bacharelado em Fisioterapia 

 
Bacharelado em Medicina 

 
Bacharelado em Nutrição 

 
Bacharelado em Odontologia 

 
Bacharelado em Psicologia 

 
Bacharelado em Saúde Coletiva 

 
Bacharelado em Serviço Social 

 
Bacharelado em Sistemas de Informação 

 
Engenharia de Software 

 
Gestão em Logística 

 
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS 

 
Licenciatura em Ciências Biológicas 

 
Licenciatura em Ciências Sociais 

 
Licenciatura em Computação 

 
Licenciatura em Educação Física 

 
Licenciatura em Geografia 



 
 

 

 
Licenciatura em História 

 
Licenciatura em Letras Português e Espanhol e suas literaturas 

 
Licenciatura em Letras Português e Inglês e suas literaturas 

 
Licenciatura em Letras Português e suas literaturas 

 
Licenciatura em Letras Português/Espanhol 

 
Licenciatura em Matemática 

 
Licenciatura em Pedagogia 

 
Sequencial em Gestão Imobiliária 

 
Sequencial em Representação Comercial 

Estado civil? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Solteiro(a) 

 
Casado(a)/união estável 

 
Separado(a) / divorciado(a) 

 
Viúvo(a) 

Possui algum tipo de deficiência, enquadrada no Estatuto da Pessoa com 
Deficiência? 

Sim Não 

Se sim, qual a sua deficiência, enquadrada no Estatuto da Pessoa com Deficiência 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Física 



 
 

 

 
Auditiva 

 
Visual 

 
Intelectual 

 
Surdo/cegueira 

 
Autismo 

 
Condutas típicas 

 
Múltiplas deficiências 

 
Não sei. 

Nível de formação acadêmica/ profissional 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Especialização 

 
Residência 

 
Mestrado 

 
Doutorado 

 
Pós-Doutorado. 

Categoria funcional: 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Contrato CLT com a UPE 

 
Contrato CLT com o IAUPE 

 



 
 

 

Estatutário de nível superior 

 
Cedido por outro órgão à UPE 

 
Outra 

 
Tempo de serviço na UPE 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Até 3 anos 

 
De 4 a 15 anos 

 
De 16 a 25 anos 

 
De 26 a 35 anos 

 
Mais de 35 

Renda mensal 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
De até 1 salário mínimo 

 
De 2 a 4 salários mínimos 

 
De 5 a 7 salários mínimos 

 
De 8 a 10 salários mínimos 

 
De 11 a 15 salários mínimos 

 
Mais de 15 salários mínimos. 

Motivo mais importante na sua escolha da UPE como local de trabalho 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Estabilidade no emprego 



 
 

 

 
Carreira acadêmica 

 
Credibilidade da Instituição 

 
Salário atrativo 

 
Localização 

Quanto a Progressão da Carreira Docente. Você considera a Avaliação de 
Desempenho anual 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Adequada 

 
Inadequada 

 
Necessitando de ajustes 

 
Não necessária 

 
Não sabe responder 

O que é preciso adequar ou ajustar na atual Avaliação de Desempenho? 

 

 

Instalações físicas e ambientação da biblioteca de sua Unidade na UPE. 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 



 
 

 

 
Bom 

 
Excelente 

Acervo da biblioteca, quanto à atualização em face das necessidades curriculares do 
seu curso na UPE 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

 
Instalações, materiais,  equipamentos de laboratórios e serviços do curso na UPE 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Serviços específicos de apoio aos cursos da UPE 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 



 
 

 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Adequação dos ambientes de aulas práticas do curso, em relação à quantidade de 
estudantes 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Estrutura das salas de aula em relação à iluminação, ventilação e acústica e 
adequação à quantidade de estudantes 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Atuação de seu Coordenador (a) de Curso 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 



 
 

 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Atuação do seu Coordenador (a) de Graduação. 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim  

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Atuação da Direção/Coordenação da Unidade de Educação referente aos aspectos 
de transparência e canais de comunicação 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

 
Canais de comunicação utilizados entre funcionários e estudantes da UPE. 

 Escolha uma das seguintes respostas: 



 
 

 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Atuação da Escolaridade/Secretaria acadêmica da UPE 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Apoio técnico por parte dos funcionários técnico-administrativos da UPE aos 
docentes e estudantes 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Atuação da Coordenação de Pesquisa da Unidade no seu curso de graduação. 



 
 

 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Atuação da Coordenação de Extensão da Unidade no seu curso de graduação. 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

 
Atuação do Núcleo de Apoio Psicológico ou psicopedagógico da sua Unidade 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 



 
 

 

 
Não se aplica 

Comunicação dos resultados das avaliações aos alunos 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Análise dos erros e acertos dos alunos e adoção de estratégias para superação de 
suas dificuldades de aprendizado dos estudantes 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

 
Qual o seu nível de participação em eventos acadêmicos como seminários, 
congressos e feiras na UPE 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 



 
 

 

 
Bom 

 
Excelente 

Qual o seu nível de participação em Projetos de Pesquisa e Extensão da UPE 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Tutores NEAD 
 
 

 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UPE 2018 

SEGMENTOS: Tutores NEAD 

Há 33 perguntas no questionário. 

Uma observação sobre privacidade 
O questionário é anônimo. 
O registro de suas respostas não contém nenhuma informação de identificação sobre 
você, a não ser que uma pergunta específica da pesquisa explicitamente solicitou. Se 
você usou um código de identificação para acessar esta pesquisa, por favor, tenha a 
certeza de que esse código não será armazenado junto com suas respostas. Ele é 
armazenado em uma base de dados separada e será atualizado apenas para indicar 
se você completou (ou não) a pesquisa e não há nenhuma maneira de relacionar os 
códigos de identificação com suas respostas. 

 

CPF 



 
 

 

 Somente um valor inteiro pode ser informado neste campo. 

 

Gênero 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Masculino 

 
Feminino 

 
Outro 

 

Idade 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
até 30 anos 

 
31 – 40 

 
41 – 50 

 
51 – 60 

 
61 – 70 

 
Maior que 70 anos 

curso 

 

Polo 

 

Estado Civil 
 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Solteiro(a) 

 
Casado(a)/União Estável 



 
 

 

 
Separado(a)/Divorciado(a) 

 
Viúvo(a) 

Possui algum tipo de deficiência, enquadrada no Estatuto da Pessoa com 
Deficiência? 

Sim Não 
Nível de formação profissional 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Especialização 

 
Graduação 

 
Mestrado 

 
Doutorado 

Tempo de experiência no magistério 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Até 3 anos 

 
De 4 a 15 anos 

 
De 16 a 25 anos 

 
De 26 a 35 anos 

 
Mais de 35 anos. 

Tempo de experiência na Educação a Distância/EAD 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Até 3 anos 

 
De 4 a 15 anos 

 



 
 

 

De 16 a 25 anos 

 
De 26 a 35 anos 

 
Mais de 35 anos 

Renda mensal do docente 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
De 1 a 2 salários mínimos 

 
De 2 a 4 salários mínimos 

 
De 4 a 7 salários mínimos 

 
De 7 a 10 salários mínimos 

 
Mais de 10 salários mínimos 

Funcionário da Rede 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Estadual 

 
Municipal 

 
Federal 

 
Sem vínculo público 

Vínculo 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Efetivo 

 
Contratado 

 
Convidado 



 
 

 

 
Outro 

 
Motivo mais importante de sua escolha pela UPE como local de trabalho: 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Carreira acadêmica 

 
Credibilidade da Instituição 

 
Salário atrativo 

As instalações físicas e ambientação da biblioteca do Polo. 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

O acervo bibliotecário virtual, quanto à atualização e às necessidades curriculares do 
curso. 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 



 
 

 

O acervo bibliotecário físico e atendimento presencial, quanto à atualização e às 
necessidades curriculares do curso. 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

As instalações, materiais e equipamentos de laboratórios do curso na UPE. 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

A adequação dos ambientes de aulas presenciais à quantidade de estudantes. 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 



 
 

 

Excelente 

A Adequação dos ambientes de aulas via videoconferência à quantidade de 
estudantes. 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Atuação do (a) Coordenador (a) do Curso. 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Atuação do Coordenador (a) do Polo. 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 



 
 

 

 
Excelente 

Canais de participação ofertados aos alunos de curso na modalidade a distância da 
UPE. 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

A atuação da escolaridade/Secretaria acadêmica da UPE. 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Há apresentação e divulgação dos Planos de Ensino, considerando os seguintes 
aspectos: objetivos, metodologias de ensino, critérios de avaliação, conteúdos e 
bibliografia dos componentes curriculares? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Sim 

 
Não 

 
Não Sei 



 
 

 

Há coerência entre os conteúdos trabalhados e os apresentados nos planos de 
ensino? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Sim 

 
Não 

 
Não Sei 

Há coerência entre os instrumentos de avaliação de aprendizagem e os conteúdos 
trabalhados? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Sim 

 
Não 

 
Não Sei 

Há comunicação dos resultados das avaliações aos alunos? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Sim 

 
Não 

 
Não Sei 

Há análise dos erros e acertos dos estudantes? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Sim 

 
Não 

 
Não Sei 

Existe adoção de estratégias para superação de suas dificuldades de aprendizado 
dos estudantes? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 



 
 

 

 
Sim 

 
Não 

 
Não Sei 

Nível de participação dos alunos em eventos acadêmicos, como: seminários, 
congressos, feiras, entre outros, assim como movimentos sociais e a Semana 
Universitária da UPE. 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Nível de participação dos alunos em eventos acadêmicos, Projetos de Pesquisa de 
Extensão da UPE. 

 

Professor EAD 
 
 

 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UPE 2018 

SEGMENTOS: PROFESSOR EAD 



 
 

 

Há 27 perguntas no questionário. 

Uma observação sobre privacidade 
O questionário é anônimo. 
O registro de suas respostas não contém nenhuma informação de identificação sobre 
você, a não ser que uma pergunta específica da pesquisa explicitamente solicitou. Se 
você usou um código de identificação para acessar esta pesquisa, por favor, tenha a 
certeza de que esse código não será armazenado junto com suas respostas. Ele é 
armazenado em uma base de dados separada e será atualizado apenas para indicar 
se você completou (ou não) a pesquisa e não há nenhuma maneira de relacionar os 
códigos de identificação com suas respostas. 

 CPF 
 Somente um valor inteiro pode ser informado neste campo. 

 

 
Gênero 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Masculino 

 
Feminino 

 
Outro 

 

 
Idade 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
até 30 anos 

 
31 – 40 

 
41 – 50 

 
51 – 60 

 
61 – 70 

 
Maior que 70 anos 

 



 
 

 

Unidade de Ensino 

 

 

 

Estado Civil 
 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Solteiro(a) 

 
Casado(a)/União Estável 

 
Separado(a)/Divorciado(a) 

 
Viúvo(a) 

 

 
Possui algum tipo de deficiência, enquadrada no Estatuto da Pessoa com 
Deficiência? 

Sim Não 
Renda mensal do docente 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
De 1 a 2 salários mínimos 

 
De 2 a 4 salários mínimos 

 
De 4 a 7 salários mínimos 

 
De 7 a 10 salários mínimos 

 
Mais de 10 salários mínimos 

Nível de formação profissional 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Especialização 



 
 

 

 
Graduação 

 
Mestrado 

 
Doutorado 

Categoria funcional: 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Contrato CLT pela UPE 

 
Contrato CLT pelo IAUPE 

 
Efetivo 

 
Convidado (a) 

 
Outro 

Vínculo 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Efetivo 

 
Contratado 

 
Convidado 

Curso em que atua: 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Bacharelado em Administração Pública 

 
Licenciatura em Ciências Biológicas 

 
Licenciatura em Letras 

 
Licenciatura em Pedagogia 



 
 

 

 
Licenciatura em História. 

Tempo de experiência no magistério 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Até 3 anos 

 
De 4 a 15 anos 

 
De 16 a 25 anos 

 
De 26 a 35 anos 

 
Mais de 35 anos. 

Tempo de experiência na Educação a Distância/EAD 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Até 3 anos 

 
De 4 a 15 anos 

 
De 16 a 25 anos 

 
De 26 a 35 anos 

 
Mais de 35 anos 

Motivo mais importante de sua escolha pela UPE como local de trabalho: 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Carreira acadêmica 

 
Credibilidade da Instituição 

 
Salário atrativo 

O acervo bibliotecário virtual, quanto à atualização e às necessidades curriculares do 
curso. 



 
 

 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

As instalações e materiais de equipamentos de laboratórios do curso na UPE. 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

A adequação dos ambientes de aulas via videoconferência à quantidade de 
estudantes. 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 



 
 

 

A atuação do (a) Coordenador (a) do Curso. 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

A atuação da Coordenação de Pesquisa da UPE. 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Atuação da direção/coordenação da Unidade de Educação referente aos aspectos de 
transparência e canais de comunicação 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 



 
 

 

Excelente 

O acesso ao Sistema de Controle Acadêmico SIG@. 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Resolutividade e agilidade do Sistema de Controle Acadêmico – SIG@ 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Há comunicação dos resultados das avaliações aos estudantes? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Sim 

 
Não 

 
Não Sei 

Há análise dos erros e acertos dos estudantes? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 



 
 

 

 
Sim 

 
Não 

 
Não Sei 

Há adoção de estratégias para superação das dificuldades de aprendizado dos 
estudantes? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Sim 

 
Não 

 
Não Sei 

Sua participação em eventos acadêmicos, como seminários, congressos e feiras? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 



 
 

 

 

 

Técnicos Administrativos 
 
 

 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UPE 2018 

SEGMENTOS: Técnicos Administrativos 

Há 43 perguntas no questionário. 

Uma observação sobre privacidade 
O questionário é anônimo. 
O registro de suas respostas não contém nenhuma informação de identificação 
sobre você, a não ser que uma pergunta específica da pesquisa explicitamente 
solicitou. Se você usou um código de identificação para acessar esta pesquisa, 
por favor, tenha a certeza de que esse código não será armazenado junto com 
suas respostas. Ele é armazenado em uma base de dados separada e será 
atualizado apenas para indicar se você completou (ou não) a pesquisa e não há 
nenhuma maneira de relacionar os códigos de identificação com suas respostas. 

 

CPF 
 Somente um valor inteiro pode ser informado neste campo. 

 

Gênero 
 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Masculino 

 
Feminino 

 
Outro 

Idade 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 



 
 

 

até 30 anos 

 
31 – 40 

 
41 – 50 

 
51 – 60 

 
61 – 70 

 
Maior que 70 anos 

Setor de atuação na UPE 

 

  Os cursos devem ser separados por virgula. 

Unidade 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

                                                                            

Estado civil? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Solteiro(a) 

 
Casado(a)/união estável 

 
Separado(a) / divorciado(a) 

 
Viúvo(a) 

Possui algum tipo de deficiência, enquadrada no Estatuto da Pessoa com 
Deficiência? 

Sim Não 

Nível de formação acadêmica/ profissional 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Fundamental ou 1º Grau 



 
 

 

 
Ensino Médio ou 2º Grau 

 
Superior 

 
Especialização 

 
Residência 

 
Mestrado 

 
Doutorado 

 
Pós-Doutorado. 

Categoria funcional: 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Contrato CLT com a UPE 

 
Contrato CLT com o IAUPE 

 
Estatutário 

 
Cedido por outro órgão à UPE 

 
Estagiário 

Tempo de serviço na UPE 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Até 3 anos 

 
De 4 a 15 anos 

 
De 16 a 25 anos 

 



 
 

 

De 26 a 35 anos 

 
Mais de 35 

Renda mensal 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
De até 1 salário mínimo 

 
De 2 a 4 salários mínimos 

 
De 5 a 7 salários mínimos 

 
De 8 a 10 salários mínimos 

 
De 11 a 15 salários mínimos 

 
Mais de 15 salários mínimos. 

Motivo mais importante na sua escolha da UPE como local de trabalho 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Estabilidade no emprego 

 
Carreira acadêmica 

 
Credibilidade da Instituição 

 
Salário atrativo 

 
Localização 

Infraestrutura física 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 



 
 

 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

   
Avalie o seu ambiente de trabalho em relação ao item 

 

Segurança 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

   
Avalie o seu ambiente de trabalho em relação ao item 

 
Adequação à atividade realizada 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 



 
 

 

Excelente 

  Avalie o seu ambiente de trabalho em relação ao item 
Relacionamento com os dirigentes 

 Escolha uma das seguintes respostas: 
 Pergunta obrigatória 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

  Avalie o seu ambiente de trabalho em relação ao item 

Relacionamento com os demais colegas de trabalho 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Qualidade dos materiais e equipamentos 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 



 
 

 

 
Bom 

 
Excelente 

Número de profissionais para realizar o trabalho no seu setor 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Profissionais qualificados para realizar o trabalho no seu setor 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Você acredita que a política de carreira e os incentivos da UPE fazem com que 
os profissionais se dediquem mais ao trabalho? 

Sim Não 

Aquisição de conhecimento para melhoria das atividades profissionais 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 



 
 

 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Melhoria da condição salarial e de aposentadoria 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

 
Valorização profissional e pessoal 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Capacitação condizente com as necessidades do setor 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 



 
 

 

Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Como você avalia os recursos computacionais (laboratórios, equipamentos) do 
Campus? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

 
Como você avalia os recursos computacionais relacionados a software 
(sistemas e internet) do Campus? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 



 
 

 

 
Rampas para locomoção 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

   
Avalie as condições de acessibilidade no Campus 

Marcas no chão para facilitar o deslocamento 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Bebedouro adaptado 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 



 
 

 

Bom 

 
Excelente 

Banheiros adaptados 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Como você avalia os serviços de segurança no Campus? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Iluminação 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 



 
 

 

 
Bom 

 
Excelente 

Limpeza 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

 
Sinalização 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Qualidade da infraestrutura 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 



 
 

 

Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Segurança 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Transito de veículos 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Os meios de comunicação utilizados pela UPE difundem informações sobre as 
ações desenvolvidas pela Universidade para a comunidade externa? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Muito 

 
Pouco 



 
 

 

 
Não difundem 

 
Os meios de comunicação utilizados pela UPE difundem informações sobre as 
ações executadas pela universidade para toda a comunidade universitária? 

Sim Não 

 

Qual é a sua avaliação sobre a qualidade do conteúdo disponibilizado na 
página da Internet 

 Escolha uma das seguintes respostas: 
 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Qual é a sua avaliação sobre a qualidade do conteúdo disponibilizado na Rádio 
Universitária 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 



 
 

 

 

 

Hospitais 
 
 

 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UPE 2018 

SEGMENTOS: HOSPITAIS 

Há 28 perguntas no questionário. 

Uma observação sobre privacidade 
O questionário é anônimo. 
O registro de suas respostas não contém nenhuma informação de identificação sobre 
você, a não ser que uma pergunta específica da pesquisa explicitamente solicitou. Se 
você usou um código de identificação para acessar esta pesquisa, por favor, tenha a 
certeza de que esse código não será armazenado junto com suas respostas. Ele é 
armazenado em uma base de dados separada e será atualizado apenas para indicar 
se você completou (ou não) a pesquisa e não há nenhuma maneira de relacionar os 
códigos de identificação com suas respostas. 

 CPF 
 Somente um valor inteiro pode ser informado neste campo. 

 

 

 
Gênero 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Masculino 

 
Feminino 

 
Outro 

  Os cursos devem ser separados por virgula. 

Idade 



 
 

 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
até 30 anos 

 
31 – 40 

 
41 – 50 

 
51 – 60 

 
61 – 70 

 
Maior que 70 anos 

Sua Cor é 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Branca 

 
Preta 

 
Amarela 

 
Parda 

 
Indígena 

Unidade Hospitalar 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
CISAM 

 
HUOC 

 
PROCAPE 

Qual seu vínculo? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 



 
 

 

Estatutário 

 
Funcionário à Disposição 

 
Contrato Temporário 

 
Terceirizado 

 
Estagiários 

 
Reeducando 

Se for estatutário, responda qual sua categoria funcional? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Médico 

 
Analista Técnico em Gestão Universitária/Saúde 

 
Assistente Técnico em Gestão Universitária/Saúde 

 
Auxiliar em Gestão 

Qual a sua atuação na UPE? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Administrativo e apoio 

 
Assistencial 

 
Assistencial e Docente 

 
Docente 

Possui algum tipo de deficiência, enquadrada no Estatuto da Pessoa com 
Deficiência? 

Sim Não 

Estado civil? 



 
 

 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Solteiro(a) 

 
Casado(a)/união estável 

 
Separado(a) / divorciado(a) 

 
Viúvo(a) 

Formação escolar 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Fundamental ou 1⁰ grau 

 
Ensino Médio ou 2º grau 

 
Superior 

 
Especialização /Residência 

 
Mestrado 

 
Doutorado 

 
Pós-Doutorado. 

 
Tempo de serviço na UPE 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Até 3 anos 

 
De 3 a 10 anos 

 
De 10 a 20 anos 

 
De 20 a 30 anos 



 
 

 

 
De 30 a 35 anos 

 
Mais de 35 

 
Renda mensal 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
De 1 a 2 salários mínimos 

 
De 2 a 4 salários mínimos 

 
De 4 a 7 salários mínimos 

 
De 7 a 10 salários mínimos 

 
Mais de 10 salários mínimos. 

 
Motivo mais importante na sua escolha da UPE como local de trabalho 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Estabilidade no emprego 

 
Plano de Cargos e Carreira 

 
Credibilidade da Instituição 

 
Salário atrativo 

 
Localização 

 
Qual o conceito sobre seu Ambiente de Trabalho na UPE (estrutura física, 
equipamentos e materiais de trabalho)? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 



 
 

 

Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Qual o conceito sobre seu Ambiente de Trabalho no setor? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

 
Qual o seu nível de satisfação nas relações interpessoais do ambiente de 
trabalho? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Você conhece as iniciativas para formação e capacitação profissional em sua 
área de atuação? 

Sim Não 



 
 

 

 
Nos últimos 12 meses, quantas capacitações profissionais você realizou? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Nenhuma 

 
Uma 

 
Duas 

 
Mais de duas 

Você acredita que o seu conhecimento profissional está adequado às 
atividades que você desempenha atualmente? 

Sim Não 
Qual o seu grau de satisfação profissional na instituição? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Péssimo 

 
Ruim 

 
Regular 

 
Bom 

 
Excelente 

Quanto aos preceptores dos programas de residência nos Hospitais da UPE, você 
tem conhecimento do trabalho deles? 

Sim Não 
Quanto ao Programa de Orientação de Estágios Curriculares nos Hospitais da UPE, 
você tem conhecimento? 

Sim Não 
 
Quanto à Orientação de Projetos de Pesquisa e/ou Extensão nos Hospitais da UPE, 
você tem conhecimento? 

Sim Não 



 
 

 

 
Você, técnico de nível superior, é Preceptor de Programa de Residência nesta 
Instituição? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Sim 

 
Não 

 
Não se aplica 

Você, técnico de nível superior, é orientador de Estágios Curriculares nesta 
Instituição? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Sim 

 
Não 

 
Não se aplica 

 
Você, técnico de nível superior, orienta Projetos de Pesquisa e ou Extensão nesta 
Instituição? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
Sim 

 
Não 

 
Não se aplica 



 
 

 

 

 

Egressos 
 
 

 

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 lembro”. 

Há 38 perguntas no questionário. 

Uma observação sobre privacidade 
O questionário é anônimo. 
O registro de suas respostas não contém nenhuma informação de identificação sobre 
você, a não ser que uma pergunta específica da pesquisa explicitamente solicitou. Se 
você usou um código de identificação para acessar esta pesquisa, por favor, tenha a 
certeza de que esse código não será armazenado junto com suas respostas. Ele é 
armazenado em uma base de dados separada e será atualizado apenas para indicar 
se você completou (ou não) a pesquisa e não há nenhuma maneira de relacionar os 
códigos de identificação com suas respostas. 

 Os Componentes Curriculares cursados contribuíram para sua formação integral, 
como cidadão e profissional? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 



 
 

 

( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

Os conteúdos abordados nos componentes curriculares do curso favoreceram suas 
atividades de iniciação profissional? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

 As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você a aprofundar 
conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 



 
 

 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

O curso propiciou experiências de aprendizagem inovadoras? 
 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua consciência ética no exercício 
profissional? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 



 
 

 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

No curso você teve oportunidades de aprender a trabalhar em equipe? 
 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

O curso possibilitou aumentar a capacidade de reflexão e argumentação? 
 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 



 
 

 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

O curso desenvolveu sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre 
soluções para problemas da sociedade? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

O curso ampliou sua capacidade de comunicação nas formas oral e escrita? 
 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 



 
 

 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

 O curso desenvolveu sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente? 
 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

As relações professor-aluno ao longo do curso estimularam você a estudar e 
aprender? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 



 
 

 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

 Foram oferecidas oportunidades aos estudantes para superação de dificuldades 
relacionadas ao processo de aprendizagem? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

 A coordenação do curso esteve disponível para orientação acadêmica dos 
estudantes? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 



 
 

 

( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

 O curso exigiu de você organização, dedicação e frequência aos estudos? 
 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

 Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos ou 
atividades de extensão universitária? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 



 
 

 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de 
iniciação cientifica que estimulam o seu gosto pela pesquisa? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

 
O curso ofereceu condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ 
ou externos a Instituição? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 



 
 

 

( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

A Instituição ofereceu oportunidades para os estudantes atuarem como 
representantes em órgãos colegiados? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

O curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 



 
 

 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

O curso Propiciou acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos em sua 
área de formação? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

O estágio supervisionado proporcionou experiências interessantes para sua 
formação? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 



 
 

 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

O Trabalho de conclusão de Curso- TCC contribuiu para qualificar sua formação 
profissional? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

 
Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ ou 
estágios no país? 



 
 

 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

 
Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e / ou 
estágios fora do país? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 



 
 

 

Não lembro 

Os estudantes participaram de avaliações do curso? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

As avaliações da aprendizagem realizadas durantes o curso foram compatíveis com 
os conteúdos ou temas trabalhados pelos professores? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 



 
 

 

 
Não lembro 

Os professores apresentaram disponibilidade para atender os estudantes fora do 
horário das aulas? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

 
Os professores demonstraram domínio dos conteúdos abordados nas disciplinas? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 



 
 

 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

Os professores utilizaram tecnologias da informação comunicação (TICs) como 
estratégia de ensino (projetor multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual 
de aprendizagem)? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários para apoio administrativo 
e acadêmico? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 



 
 

 

( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

O curso disponibilizou monitores ou tutores para auxiliar os estudantes? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

As condições de infraestrutura das salas de aula foram adequadas? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 



 
 

 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas foram adequados 
para a quantidade de estudantes? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

 
Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas foram adequados ao 
curso? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 



 
 

 

( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

 
A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes necessitaram? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em 
acervos virtuais? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 



 
 

 

( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

A instituição promoveu atividades de cultura, de lazer e de interação social, 
proporcionando boa convivência e respeito à diversidade? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 
( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

A Instituição dispôs de refeitório, cantina e banheiros em condições que antederam 
as necessidades dos seus usuários? 

 Escolha uma das seguintes respostas: 

 



 
 

 

( 1 ) Discordo totalmente 

 
( 2 ) 

 
( 3 ) 

 
( 4 ) 

 
( 5 ) 

 
( 6 ) Concordo totalmente 

 
Não sei responder 

 
Não lembro 

 
 

 
 
 

 


