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1.

INTRODUÇÃO

A Autoavaliação Institucional constitui um importante instrumento que a
Universidade de Pernambuco (UPE) dispõe para analisar suas ações, avaliar seus
processos e discutir as melhorias. Trata-se de um momento de reflexão coletiva e
diagnóstica que subsidia a tomada de decisão e a definição de prioridades e
possibilidades de transformação na trajetória institucional.Dessa forma, o processo
avaliativo possui tanto um caráter formativo quanto emancipatório, dado que, à
medida que a UPE pratica a reflexão, adquire conhecimentos e fortalece as
atividades e ações acadêmicas e administrativas.
Na lei 10.861/2004, que institui o Sistema Nacional do Ensino Superior
(SINAES), são previstas dez dimensões que têm a finalidade de contemplar a
instituição de ensino superior como um todo. Tais dimensões se organizam em cinco
eixos avaliativos visando facilitar a instrumentação da autoavaliação institucional,
como pode ser visto no quadro 1.
Quadro 1 – Eixos avaliativos da Autoavaliação institucional
Eixo Avaliativo
Dimensões de avaliação
Planejamento e Avaliação
Institucional
Desenvolvimento Institucional

Políticas Acadêmicas

Políticas de Gestão
Infraestrutura Física

Planejamento e avaliação
Missão e Plano de Desenvolvimento
Institucional
Responsabilidade Social da Instituição
Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a
Extensão
Comunicação com a Sociedade
Política de Atendimento aos Discentes
Políticas de Pessoal
Organização e Gestão da Instituição
Sustentabilidade Financeira
Infraestrutura Física

Para realizar a autoavaliação trienal 2018-2020 da Universidade de
Pernambuco, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) decidiu focar em dimensões
específicas a cada ano, visando assim um maior aprofundamento das informações
coletadas.
No primeiro ano da avaliação trienal (2018) foram aplicados questionários
junto às categorias dos docentes, técnicos e egressos. Já na categoria dos discentes
11

foram analisados os resultados do ENADE mais recente em cada curso. Com
relação às dimensões avaliadas, em 2018 houve uma avaliação transversal focada
principalmente em: (a) Políticas de pessoal; (b) Organização e Gestão da Instituição;
(c) Infraestrutura Física e; (d) Política de atendimento aos discentes.
Em 2019, optou-se por continuar aplicando os questionários aos docentes,
técnicos e egressos, ao passo que se passou a aplicar também o questionário junto
aos discentes da UPE. Nesse segundo ano, o foco da aplicação se deu nas
dimensões:
● Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
● Comunicação com a Sociedade
● Política de atendimento aos discentes
Já em 2020, também se optou em aplicar questionários junto aos quatro
segmentos (docentes, discentes, técnicos e egressos) com o intuito de levantar
dados sobre o período remoto suplementar (aplicado em razão da pandemia da
Covid-19) e analisar as dimensões restantes, a saber:
● Planejamento e avaliação
● Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
● Responsabilidade social da instituição
● Sustentabilidade financeira

Dessa forma, este relatório trienal da autoavaliação institucional 2018-2020
pretende demonstrar como os segmentos de Docentes, Discentes, Egressos e
Técnicos enxergam e se relacionam com as diversas ações desenvolvidas nas dez
dimensões.
Para tal, este relatório inicia-se por essa introdução, passando para um
capítulo sobre a metodologia utilizada para coletar e analisar os dados.
Posteriormente são apresentados os dados de cada segmento e por fim feitas as
considerações sobre esses dados visando indicar avanços e pontos de melhoria na
instituição.
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1.1 Dados da instituição
A Universidade de Pernambuco (UPE) é vinculada à Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Inovação (SECTI) do Estado de Pernambuco e integra o Sistema
Estadual de Ensino executando atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Em relação a sua estrutura, a UPE possui quinze Unidades de Educação e
Educação e Saúde estruturadas em onze campi alcançando todas as regiões do
Estado com três campi na Região Metropolitana (dois em Recife e um em
Camaragibe) e oito campi no interior do Estado, distribuídos nos municípios de
Arcoverde, Caruaru, Garanhuns, Nazaré da Mata, Palmares, Petrolina, Salgueiro e
Serra Talhada. Destaca-se ainda que são oferecidos cursos de educação à distância
em parceria com a Capes em dez cidades do interior do estado de Pernambuco. A
presença da UPE em todo o estado de Pernambuco pode ser vista na Figura 1.

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

Fazem parte da UPE ainda três hospitais universitários na região
metropolitana do Recife, a saber: o Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco Dr.
Luiz Tavares da Silva (PROCAPE), o Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) e
o Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (CISAM). Ademais, a UPE conta
com quatro Escolas de Aplicação com Ensino Fundamental e Médio situadas em
Recife, Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina.
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Neste contexto, a UPE oferece 53 cursos de graduação presencial, 5 cursos
de graduação à distância, 32 cursos stricto sensu (sendo 23 mestrados e 9
doutorados) e 111 cursos lato sensu.
1.2 Composição da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ademir Macedo Nascimento – Presidente da CPA
Ângela Maria Gondim Sales Alencar Ferreira – Técnico Administrativo/Reitoria
Anna Lucia Miranda Costa – Técnico Administrativo/Benfica
César Augusto Souza de Andrade – Representante SECTI
Cézar Augusto Cerqueira – Docente/Benfica
Edilson José da Silva – Representante da Sociedade Civil
Letícia Nunes Machado – Estagiária da CPA
Irany Porto Gurgel do Amaral – Docente/FOP
João Paulo Barbosa dos Santos – Procurador Educacional Institucional
Lidiane Régia Pereira Braga de Britto – Docente/Petrolina
Maria Vitória Ribas de Oliveira Lima – Docente/Multicampi Garanhuns
Nayara Danielly Leandro Silva – Secretária da CPA
Paula Loureiro – Representante do Complexo Hospitalar
Waldênia Leão de Carvalho – Docente/Santo Amaro

1.3 Composição das comissões setoriais de avaliações (CSA)
▪

▪

▪

▪

Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco Prof. Dr. Luiz Tavares da Silva
(PROCAPE)
o Camila Ferreira Leal Nunes
o Dário Celestino Sobral Junior
o Emanuella Maria Barbosa Lourenço Bezerra
o Fabiana Nogueira bendito da Silva
o Libânia Maria Ferreira
o Marilia Perrelli Valença
Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC)
o Adriana Maria de Ratis M. Batista
o Claudia Cristina de Sá
o Filipe Prohaska Batista
o Jemima Rodrigues Januária França
o Saulo Bruno Lopes de Oliveira
o Vladilene Teixeira Barbosa da Silva
Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (CISAM)
o Edilene Maria Silva Barbosa
o Elizabete Noemia da Silva
o Gabriela de Oliveira Silva
o Maria Benita Alves da Silva Spinelli
o Maria de Fátima da Silva Souza
o Rafael de Oliveira Alves
o Suzemires Márcia Lopes Sobral
Instituto de Ciências Biológicas (ICB)
o Cybelle Karine de Souza Costa
o Kátia Regina de Melo
o Laura Levínia da Costa Brandão
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

o Lucas de Melo Falcão
o Maria Teresa Marquim Nogueira Cornélio
o Matheus Norões Pereira de Almeida
Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco (FCM)
o Joana Lázara de Araújo
o Lillian Christyne o. Arruda
o Marcia Andrea Oliveira da Cunha
o Marlene Queiroz de Siqueira
Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças (FENSG)
o Alexandre Thadeu Neto de Oliveira Filho
o Maria Beatriz Araújo Silva
o Mirian Domingos Cardoso
o Roseane Almeida da Silva
o Tiago Lourenço Soares Araújo
o Vera Lucia Souza Vasconcelos
Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP)
o Débora Abigail Morais Kirniew
o Gabriela Queiroz de Melo Monteiro
o Heberte De Santana Arruda
o Irany Porto Gurgel do Amaral
o Maria Aparecida de Oliveira da Silva
o Sandra Gomes de Freitas
Escola Superior de Educação Física (ESEF)
o Aline de Freitas Brito
o Clara Maria Gonzaga Lucena
o Juliana Lopes de Menezes
o Lívia Tenorio Brasileiro
o Maria do Socorro Alves de Lima
o Milena Virgílio dos Santos Barros
Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco (FCAP)
o Flavia Daniele Santiago Lima
o Henrique Scopel de Mendonça
o Jaciara Vieira da Silva
o Joatas de Souza Lima filho
o Kátia Cristina Ferreira de Lima
o Raabe Samara de Oliveira Santos
Escola Politécnica de Pernambuco (POLI)
o Anna Lucia Miranda Costa
o Cezar Augusto Cerqueira
o Clóvis Romildo de Santana
o Divaneide Maria Barbosa
o Jair Medeiros Ferreira Filho
o Thiany Maria Correia Matias Ferreira
Campus Garanhuns
o Ana Paula Santos Fernandes de Oliveira
o Esther Leyla Braga Siqueira
o Josaniel Vieira da Silva
o Keylla Almeida de Souza Rocha
o Rosângela Estévão Alves Falcão
o Tuany Nathan Epaminondas de Amaral
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Campus Arcoverde
o Clarissa de Oliveira Gomes Marques da Cunha
o Denice da Silva Tenório
o Hericson Bezerra Gueiros
o Manoel Paulino da Silva Neto
o Marcela Agne Alves Valones
Campus Caruaru
o Gleyson Rhuan Nascimento Campos
o Jose Fernando Guilhermino da Silva
o Paula Gonçalves da Silva
o Rômulo Cesar Dias de Andrade
Campus Salgueiro
o Bartira Pereira Amorim
o Daiany Karla da Silva Araújo
o Deyvison Mateus de Souza
o Pablo Sampaio Cavalcanti Ramos
o Wanderberg Alves Brandão
Campus Serra Talhada
o Agnaldo Oliveira de Jesus
o Elen Carla Lopes de Sousa
o Estela Maria Dantas de Morais
o José Vagner Delmiro Nogueira
o Marcelo Ferreira Leite
o Marcos Cézar Feitosa de Paula Machado
Campus Mata Norte
o Edlene Maria do Nascimento
o Maria de Fátima Bezerra Dantas
o Paloma da Silva Cavalcante
o Saul Campos de Siqueira Filho
o Suelly Gomes Teixeira
Campus Mata Sul
o Ademir Macedo Nascimento
o Elitania Maria Nascimento da Silva
o Rita Correia Dantas
o Sheilla Nadíria Rodrigues Rocha
Campus Petrolina
o Elaini Oliveira dos Santos Alves
o Eva Almeida da Silva Souza
o Juliene Soares Coelho
o Marta Solange Albuquerque Guimarães
o Nielly Rodrigues do Oliveira
o Stefânia Gonçalves Dias

1.4 Planejamento estratégico da CPA
Durante o ciclo avaliativo 2018-2020 foram realizadas diversas atividades pela
equipe da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e pelas equipes das Comissões
Setoriais de Avaliação (CSA) como: reuniões ordinárias bimestrais, elaboração dos
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instrumentos de coleta de dados, sensibilização e divulgação da Avaliação
Institucional, aplicação de teste piloto, acompanhamento com envio de relatório
semanal às CSAs, análise dos dados pela equipe da CPA, elaboração do Relatório
da Autoavaliação Institucional e devolutiva com resultados e sugestões.
Para realizar a devolutiva, os membros da CPA fizeram visitas ou reuniões
por videoconferência com representantes das as unidades de educação e educação
em saúde, além de participar de reunião com os gestores do complexo hospitalar da
UPE.
A CPA também participou do “Reitoria em ação” em 2019, ação na qual
membros das pró-reitorias, órgãos de apoio e órgãos suplementares da Reitoria da
UPE visitaram todas as unidades de educação e educação em saúde para
apresentar as ações que vêm sendo feitas ao longo do ano para a melhoria da
universidade. No quadro 2, podem ser observadas as atividades desenvolvidas ao
longo do triênio.
Quadro 2 – Cronograma de atividades da CPA no triênio 2018-2020
ATIVIDADE
PERÍODO
RESPONSÁVEL
Levantamento dos membros das CSAs
Abril/2018
CPA
Planejamento avaliação 2018-2020
Abril/2018
CPA
Revisão dos instrumentos de coleta de dados
Maio/2018
CPA
para 2018
Processamento dos instrumentos de coleta de
Junho e
NCTI
dados pelo NCTI
Julho/2018
Divulgação da autoavaliação 2018 com a
Agosto e
CPA e CSAs
comunidade acadêmica
Setembro/2018
Processamento das respostas
Outubro/2018
NCTI
Novembro e
Análise dos dados
CPA
Dezembro/2018
Recesso
Janeiro/2019
Fevereiro e
Organização do relatório parcial 2018
CPA
Março/2019
CPA e Direção
Ratificação/Atualização das CSAs;
Abril/2019
das unidades
Devolutiva da CPA com as CSA’s de cada
Unidades de Educação, Educação e Saúde e
Abril/2019
CPA e CSA’s
Complexo Hospitalar
Devolutivas das CSA’s com a comunidade
Maio/2019
CSA’s
acadêmica
CPA com reitoria
Discussão com a gestão sobre os resultados
e CSA’s com
Maio/2019
da Avaliação Institucional
direção da
unidade
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Revisão dos Instrumentos de Coleta de dados
Junho/2019
para aplicação em 2019
Cadastramento dos questionários na
Julho/2019
plataforma
Teste piloto e validação do instrumento
Julho/2019
Divulgação e Aplicação de Autoavaliação para
Agosto e
Unidades de Educação, Educação e Saúde e
Setembro/2019
Complexo Hospitalar;
Processamento das Respostas das Unidades
de Educação, Educação e Saúde e Complexo Outubro/2019
Hospitalar
Análise de Dados da Autoavaliação
Novembro/2019
Organização do material enviado pelos
Dezembro/2019
membros da CPA
Recesso
Janeiro/2020
Fevereiro e
Elaboração do relatório parcial 2019
Março/2020
Criação de 267 relatórios estratificados
Abril a
(separados por unidade e por curso para cada
Julho/2020
um dos quatro segmentos respondentes)
Envio dos relatórios por unidade e por curso
para as CSAs fazerem uma devolutiva nas
unidades (CGAA, Pleno, etc.)
Julho/2020
Obs. Esse procedimento foi adotado devido à
dificuldade de devolutiva em razão da
pandemia
Revisão dos Instrumentos de Coleta de dados
Agosto/2020
para aplicação em 2020
Cadastramento dos questionários no
Setembro/2020
Formulários Google
Teste piloto e ajuste dos itens do questionário Setembro/2020
Outubro e
Divulgação e aplicação do questionário 2020
Novembro/2020
Processamento das Respostas
Dezembro/2020
Recesso
Janeiro/2021
Análise de Dados da Autoavaliação pelos
Fevereiro/2021
grupos de trabalho da CPA
Organização do material enviado pelos
Março/2021
membros da CPA
Elaboração do relatório final 2018-2020 e
Março/2021
apresentação ao Consun
Elaboração dos 385 relatórios por unidade e
Fevereiro a
por curso (tanto da graduação como da pósAbril/2021
graduação)
Realização das devolutivas com as CSAs e
Abril e
com a Prograd (e coordenações de curso)
Maio/2021

CPA e CSA’s
CPA
CPA e CSA’s
Equipe CPA e
CSA´s
CPA
CPA
CPA
CPA
CPA

CPA e CSAs

CPA
CPA
CPA
CPA e CSAs
CPA
CPA
CPA
CPA
CPA
CPA e CSAs
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2.

METODOLOGIA

2.1

Instrumentos De Coleta De Dados
Os instrumentos de coleta de dados da Autoavaliação Institucional da UPE

em 2018-2020 tiveram o formato de questionários, elaborados coletivamente pelos
representantes da CPA e aplicados por meio de uma plataforma virtual com
mobilização dos respondentes pelas CSAsem todas as unidades da UPE. Tais
questionários foram divididos em quatro categorias, a saber: Docentes, Técnicos,
Discentes 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 ano de 2019, foi elaborado um questionário com sete questões gerais
(que foram aplicadas a todos as quatro categorias), abordando questões
relacionadas à dimensão “Comunicação com a Sociedade” e questões de
detalhamento de perfil (como idade e unidade a que o respondente está/esteve
vinculado). Em seguida, foram aplicadas questões específicas para cada um dos
quatro segmentos, focadas nas dimensões “Políticas de ensino, pesquisa e
extensão” e “Política de atendimento aos discentes”, além de questões de perfil
específicas de cada categoria.
No ano de 2020, foi elaborado um questionário com questões gerais (que
foram aplicadas a todas as quatro categorias), abordando questões relacionadas ao
período remoto suplementar e às dimensões “Planejamento e avaliação”, “Missão e
Plano de Desenvolvimento Institucional”, “Responsabilidade social da instituição” e
“Sustentabilidade Financeira”.
A tabela 1 apresenta o número de respondentes estratificados por segmento
ao longo do triênio.
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Tabela 1 – Quantidade de respondentes na avaliação institucional de 2018 a 2020
CATEGORIA
2018 2019 2020
Docentes e Tutores
906
701
846
Discentes dos cursos presenciais e a distância
3.820 2.191 3.230
(ENADE)
Técnicos Administrativos da Reitoria, Unidades de
1.459 1.625
603
Ensino e Complexo Hospitalar
Egressos dos cursos presenciais e a distância
305 1.155
347
TOTAL
6.307 5.672 5.026
(incluindo
ENADE)
2.2 Técnicas Utilizadas na Análise dos Dados
A análise dos dados gerados por esses questionários foi realizada por meio
de estatística descritiva, focando na distribuição de frequência das respostas, com o
intuito de se observar as tendências de avaliações dos itens.
A operacionalização da coleta e armazenamento de dados foi realizada
utilizando Google Formulários, visando a facilidade de preenchimento por
respondentes em qualquer local do estado de Pernambuco, seja pelo computador ou
pelo smartphone.
Foram elaborados ainda relatórios descritivos por cursos de graduação (no
caso dos segmentos Docente, Discente e Egresso) e por unidade (no caso do
segmento dos técnicos no ano de 2019, totalizando 267 relatórios estratificados. Em
relação a 2020, foi possível também a elaboração dos relatórios estratificados por
cursos de pós-graduação, totalizando 385 relatórios estratificados.
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3. ANÁLISE DOS DADOS
Nesta seção, são apresentados os dados compilados da autoavaliação do
triênio 2018-2020, separando as respostas por segmento avaliador.
3.1 Avaliação realizada pelo segmento docente
3.1.1 Avaliação realizada pelo segmento docente em 2018
Perfil Socioeconômico e Institucional dos Docentes dos cursos presenciais da
UPE
Neste relatório são apresentadas as análises dos resultados das respostas
dos docentes, iniciando-se pelas socioeconômicas, seguido de seções que tratam
da sua visão sobre os temas: Infraestrutura, Gestão e Ensino. Participaram desta
pesquisa 601 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.
Houve a participação de todos os Campi no processo de Autoavaliação
Institucional em 2018, contribuindo com retorno dos respondentes às questões de
avaliação da UPE e consequente construção de informação mais adequadas para
melhor conhecimento das realidades dos diferentes Campi. Foi encontrada 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 1: Participação dos Docentes por Unidade de Ensino
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Na questão de participação dos docentes por atuação nos cursos verificamos
que no Curso de Bacharelado em Odontologia foi alcançado um percentual de
16,6% do total de docentes, seguido do Curso de Bacharelado em Medicina 13,8% e
do Curso de Bacharelado em Enfermagem 12,3%, conforme gráfico 2:
Gráfico 2: Participação dos Docentes por Curso

Dentre os respondentes foi constado um percentual de 93,9% de mestres ou
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.
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.
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No aspecto do tempo de serviço do docente na instituição observa-se que
43% destes estão na UPE entre 4 e 15 anos; 15,4% entre 16 e 25 anos; 17,9% com
menos de 3 anos e 19,2% entre 26 e 35 anos perfazendo 95,5% do quadro docente.
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 à credibilidade da instituição. Nos itens salários atrativos e localização
apenas um percentual de 1,7% abordou essa questão.
Gráfico 3: Motivo mais importante na sua escolha da UPE como local de trabalho

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 4: 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 à 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
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metas estabelecidas e apenas 11,8% avaliam ser preciso rever os critérios de
produtividade acadêmica, tornando-os mais claros e exequíveis.
No bloco de questões referente à estrutura física da UPE, os professores
foram 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 5: Instalações físicas

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 6: Nível de satisfação dos docentes em relação à atualização do acervo das bibliotecas

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 7: Instalações, materiais, equipamentos de laboratórios e serviços do curso na UPE
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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 8: Serviços específicos de apoio aos cursos da UPE

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 consideraram bom e
20,3% consideraram ruim.
Gráfico 9: Adequação dos ambientes de aulas práticas do curso, em relação à quantidade de
estudantes
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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 somaram 19,9%.
Gráfico 10: Trabalho pedagógico presencial a estrutura das salas de aula éimportante para um
trabalho eficiente.

A avaliação acerca da atuação do/a 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 11: Atuação de seu coordenador/a de curso
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O trabalho do/a coordenador/a 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%. 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 avaliem seus
coordenadores e com todo o corpo docente e discente possam qualificar o trabalho
desenvolvido pelo coordenador/a.
Gráfico 12: Atuação do seu coordenador/a de graduação

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 aos 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.
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Gráfico 13: Atuação da direção/coordenação da unidade de educação referente aos aspectos de
transparência e canais de comunicação

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 14: Atuação escolaridade/secretaria acadêmica da UPE

Na direção de acompanhar as atividades dos funcionários técnicoadministrativos com o trabalho docente e discente, verificou-se que o maior índice
ficou no item bom, com 45,2%, seguido do item regular com 30,9%.
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Gráfico 15: Apoio técnico por parte dos funcionários técnico administrativos da UPE aos
docentes e estudantes.

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 têm 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 às 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 16: Atuação da coordenação de pesquisa da unidade no seu curso de graduação

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% e
22,4% considerando-a regular.
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Gráfico 17: Atuação da coordenação de extensão da unidade no seu curso de graduação

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 18: Atuação do Núcleo de Apoio psicológico ou psicopedagógico da sua unidade.

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 inferir que há uma média que aponta entre bom e regular
as questões postas para análise dos docentes.
Gráfico 19: Comunicação dos resultados das avaliações aos alunos

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
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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 20: Análise dos erros e acertos dos alunos e a adoção de estratégias para superação

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% consideraram regular. Se somarmos
percentuais de péssimo e ruim, chegamos a 6,1%, um valor considerado pequeno.
Gráfico 21: Qual o seu nível de participação em eventos acadêmicos como seminários, congressos e
feiras na 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 têm incentivado a participação dos
docentes em projetos de pesquisa e extensão. Mesmo aqueles que são aprovados e
não conseguem entrar na cota dos financiáveis têm 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.
Perfil Socioeconômico e Institucional dos tutores e docentes dos cursos EAD
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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.
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 anos a porcentagem é de
30,9%.
Sobre a titulação, identificou-se que 77,4% dos tutores possuem curso de
Especialização e 11,9% têm apenas graduação, o que indica uma boa qualificação
geral para a função de tutor, estando acima dos requisitos básicos apontados pela
CAPES.
Quanto à experiência na docência 52,4% têm entre 4 e 15 anos e 25% entre
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 a distância
temos que 45,2% têm experiência até 3 anos e 52,4% têm entre 4 e 15 anos.
O quadro funcional dos tutores da EAD está constituído por 48,2% de
servidores estaduais, 27,4% de funcionários municipais e temos ainda 21,4% que
não são servidores públicos. Do contingente de respondentes, 47,3% são efetivos e
33,3% são funcionários contratados.
A credibilidade da Instituição foi o 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%.
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 abaixo. 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%.
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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 à adequação do
ambiente de aula via videoconferência à quantidade de alunos temos 64,3% que
consideram bom e 17,9% excelente.
Sobre a gestão, ou seja, a atuação dos coordenadores dos cursos da
educação a distância da UPE foi bem avaliada pelos tutores (excelente: 76,2%). 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.
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.
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.
Sobre a comunicação dos resultados das avaliações aos alunos a maioria
(97,6%) afirma que o faz e também, 77,4% dos tutores responderam que realizam
estratégias para superação das dificuldades de aprendizagem dos alunos, revelando
uma boa organização dos cursos, mas ainda um percentual que precisa ser
trabalhado para garantir um pleno feedback aos alunos.
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3.1.2 Avaliação realizada pelo segmento docente em 2019
Participaram da avaliação um total de 701 docentes em 2019, de todas as
unidades de educação, unidades de educação e saúde e do complexo hospitalar da
UPE. A tabela 2 demonstra a divisão dos respondentes de acordo com a unidade de
lotação.
Tabela 2 – Distribuição dos docentes por unidade

Unidade
Campus Arcoverde
Campus Caruaru
Campus Garanhuns
Campus Mata Norte
Campus Mata Sul
Campus Petrolina
Campus Salgueiro
Campus Serra talhada
Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros
Escola Politécnica de Pernambuco (POLI)
Escola Superior de Educação Física (ESEF)
Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco (FCAP)
Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco (FCM)
Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças (FENSG)
Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP)
Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC)
Instituto de Ciências Biológicas (ICB)
Núcleo de Educação à Distância1
Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco Prof. Dr. Luiz Tavares da
Silva (PROCAPE)
Reitoria
Total geral

Total
35
16
91
84
8
117
8
18
12
39
31
21
41
54
53
13
36
12
9
3
701

No que se refere à faixa etária, a maioria dos respondentes tinha entre 31 e
60 anos, sendo 32% entre 31 e 40 anos; 23% entre 41 e 50 anos e 25% entre 51 e
60 anos. Já em relação ao nível de atuação, 97% atuam na graduação, 38% atuam
na especialização/residência e 12% atuam no mestrado/doutorado.
De acordo com o nível de formação, 58% dos respondentes possuíam
doutorado. Ademais, 54,5% dos respondentes afirmaram ter feito a graduação ou a
1

O Núcleo de Educação à Distância (NEAD) não corresponde oficialmente a uma unidade de educação da UPE,
sendo na verdade um órgão suplementar da reitoria. No entanto, ele foi incluído como opção devido à
dificuldade dos tutores de educação à distância responderem este item, uma vez que muitos atuam em polos
de educação da Universidade Aberta do Brasil (localizados em cidades onde não há uma unidade de educação
da UPE).
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pós-graduação na UPE, o que destaca tanto o retorno que a universidade vem tendo
de seus egressos, como a formação continuada dos docentes na instituição.
Com relação ao tempo em que atua como docente ou tutor na UPE, 57,5% do
corpo docente possui até 5 anos de carreira na instituição, destacando a grande
participação dos professores e tutores contratados nos últimos anos. Destaca-se
ainda que 85,2% dos respondentes são servidores com vínculo estatutário.
Sobre a ouvidoria da UPE, 65% dos respondentes afirmaram conhecê-la, mas
disseram que nunca fizeram uso, enquanto 27% não conheciam e nem sabiam
como funcionava. Apenas 5% dos respondentes disseram já ter feito uso da
Ouvidoria e sentiram satisfeitos com o retorno recebido, conforme pode ser visto no
gráfico 22.
Gráfico 22: Qual seu nível de conhecimento sobre a ouvidoria da UPE?

Ao serem questionados sobre como acompanham as notícias da UPE, 79%
dizem que o fazem pelo site da universidade e 57% por meio do grupo de WhatsApp
do curso, destacando a importância desses canais de comunicação. Destaca-se
aqui a oportunidade de uso dos grupos de WhatsApp dos cursos como meio de
divulgação de informações, buscando-se assim estratégias que possam maximizar
seu potencial. O detalhamento pode ser visto no Gráfico 23.
Gráfico 23 - Como você acompanha as notícias da UPE?
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Na questão que perguntava sobre que outras ações da UPE os professores
conheciam (além das que eles estão vinculados), 83% afirmaram conhecer pelo
menos um dos outros cursos de graduação da UPE e 73% disseram conhecer pelo
menos um dos cursos stricto sensu. O Gráfico 24 demonstra a distribuição das
demais questões.
Gráfico 24 - Além dos cursos ou atividades que você está vinculado, que outras ações da UPE você
conhece?
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Quando se tratou da avaliação dos coordenadores, 86% consideram
excelente/boa a atuação do coordenador do curso, 79% consideram excelente/boa a
atuação do coordenador de graduação, 74% consideram excelente/boa a atuação
do coordenador de pesquisa e 75% do coordenador de extensão.
Quando perguntados sobre os editais que concorrem apenas entre
professores da UPE, a maioria dos respondentes afirmou que costuma enviar
projetos para as seleções de Monitoria/PFA (40%), Extensão/PFA (41%) e Pibic/PFA
(30%). Neste ponto, destaca-se a importância do PFA em suas diversas
modalidades como principal meio de fomentar as atividades dos docentes. O Gráfico
25 demonstra a distribuição dessas participações.
Gráfico 25: Editais internos da UPE nos quais os docentes costumam participar

Quando perguntados sobre os editais em que há concorrência com
pesquisadores de fora da UPE, 51% informaram que não costumam participar deste
tipo de certame. Ao se observar a formação dos respondentes (42% sem
doutorado), acredita-se que existem restrições de formação mínima que impeçam
esses docentes de participar dos editais externos. O edital com maior participação
nesta categoria é o Pibic/Facepe, como pode ser visto no gráfico 26.
Gráfico 26: Editais de instituições de pesquisa nos quais os docentes da UPE costumam participar
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Sobre as metodologias de ensino utilizadas nas aulas, 81% dos docentes
utilizam a aula expositiva dialogada, seguido dos estudos de caso (58%). Além do
uso da tradicional aula expositiva por 42%, nota-se também o uso de metodologias
imersivas como as visitas técnicas (34%) e a aprendizagem baseada em projetos
(26%). O detalhamento das metodologias adotadas pode ser visto no gráfico 27.
Gráfico 27: Metodologias de ensino utilizadas pelos respondentes

No que tange aos recursos didáticos utilizados, o maior uso permanece com
quadro (74%), Datashow (73%) e TV/Aparelho de som (36%). Nota-se ainda um uso
incipiente de ambientes virtuais (3%), mesmo com os estímulos à implantação dos
20% da carga horária em EAD nos cursos como pode ser visto no gráfico 28.
Gráfico 28: Recursos didáticos utilizados nas aulas
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A avaliação dos docentes quanto os materiais didáticos em seu curso,
demonstrou que 74% julgam os livros disponíveis fisicamente na biblioteca entre
regular e excelente e 76% julgam os livros disponíveis em repositório virtual entre
regular e excelente (como se pode ver no gráfico 29).
Gráfico 29: Avaliação dos materiais didáticos pelos docentes

Por fim, ao se perguntar aos docentes sobre sua visão sobre o propósito da
Universidade de Pernambuco, pudemos destacar as principais respostas abaixo.
Vale destacar que a fala dos docentes é muito focada na atuação da UPE para o
benefício da sociedade e para o desenvolvimento regional de Pernambuco.
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● “Contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa através das
atividades de ensino, pesquisa e extensão”
● “Oferecer Ensino Superior público, gratuito e de qualidade”
● “A UPE objetiva a formação de pessoas e de profissionais competentes e
críticos, para atuarem na transformação da sociedade”
● “Desenvolvimento do estado de Pernambuco, através do oferecimento de
ensino, pesquisa e projetos de extensão que beneficiem a sociedade. Elevar
o nível de educação e produção de conhecimento da população
pernambucana por meio do oferecimento de cursos de graduação e pósgraduação nas mais diversas áreas do conhecimento”
● “Formar excelentes profissionais nas áreas de saúde, exatas e humanas.
Promover conhecimento para a comunidade em geral. Produzir conhecimento
científico.

Participar

ativamente

do

desenvolvimento

do

estado

de

Pernambuco”
● “Contribuir no desenvolvimento sustentável da sociedade pernambucana”
● “Desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão, com função político-social
de formar profissionais cidadãos para atuarem na sociedade e produzir
conhecimento voltado para o desenvolvimento econômico e Social do Estado
de Pernambuco”
● “Formar e informar a comunidade acadêmica, com expertise científica e
prática humanística, de modo que os serviços prestados primem e
representem qualidade, cidadania, ética, equidade em prol do povo brasileiro,
em especial ao Nordeste”
● “Desenvolver Ensino, Pesquisa e Extensão de forma indissociável em
atendimento às necessidades e demandas da sociedade Pernambucana,
consolidando uma formação cidadã, crítica e reflexiva tendo em vista o
fortalecimento do Estado democrático de direito e a superação das
desigualdades sociais e regionais”
● “Promover o desenvolvimento para Pernambuco e para Nordeste através da
formação, pesquisa e desenvolvimento tecnológico”
● “Produzir e compartilhar saberes por meio do ensino, pesquisa e extensão
formando profissionais que possam gerar transformações sociais”
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● “Contribuir, principalmente para o desenvolvimento do nosso estado, através
do trabalho articulado entre ensino, pesquisa e extensão”
● “Formar cidadãos reflexivos, críticos e éticos por meio da produção e difusão
do conhecimento através do ensino, da pesquisa e extensão para atender as
demandas da sociedade”
● “Dar acessibilidade a uma educação pública de qualidade por todo o estado
de Pernambuco”
● “Proporcionar educação de qualidade à sociedade pernambucana”
● “Formação científica e profissional para atuar em diversas instâncias, assim
como, o desenvolvimento da pesquisa e extensão para melhoria da qualidade
de vida, no que diz respeito aos âmbitos de saúde, cultural, social,
humanística e econômica da população”
● “Formação de profissionais capazes de ingressar no mercado de trabalho e
na questão acadêmica, produção de pesquisa e projetos científicos que
auxiliarão na melhora da sociedade”
● “Oferecer formação de qualidade em nível superior, de forma inclusiva e
gratuita, contribuindo para o crescimento social e econômico das principais
regiões populacionais do Estado de PE, além de contribuir com a produção
do conhecimento científico e transferência de tecnologias, por meio dos
cursos de pós-graduação e grupos de pesquisa e extensão da Universidade”
● “Ajudar a formar cidadãos reflexivos, comprometidos socialmente e engajados
na prática científica de sua profissão”
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3.1.3 Avaliação 2020
Participaram da autoavaliação institucional da UPE no ano de 2020 um total
de 846 professores e tutores. Em relação à faixa etária, a maioria, ou seja, 278 se
encontram entre 21 e 41 anos, em seguida temos 207 entre 41 e 50 anos. Em
relação à cor, 465 se declararam da cor branca, 287 da cor parda e apenas 42 de
cor preta, sendo que 33 não quiseram declarar esta informação. A distribuição dos
professores por unidade e por tipo de curso que leciona, pode ser vista na tabela 3.
Tabela 3 – Distribuição dos docentes participantes da autoavaliação em 2020
Unidade

Total de
professores

Professores que Professores que Professores que
lecionam na
lecionam no
lecionam no
graduação
Lato Sensu
Stricto Sensu
38
14
5
21
5
3
2
2
42
13
11
30
17
3
39
24
8

Arcoverde
Caruaru
CISAM
ESEF
FCAP
FCM

38
21
3
43

FENSG
FOP
Garanhuns
HUOC
IAUPE
ICB

61
61
114
4
2
44

60
60
108
2
2
44

28
18
15
3

10
19
17

16

9

Mata Norte
Mata Sul
NEAD*
Petrolina
POLI
PROCAPE

106
8

105
8
29
115
79

11
1
2
12
12
2

33

Reitoria
Salgueiro

5
10
16

5
10

2
2

2

Serra talhada

37
40

33
119
79
2

16

2
26
21

2

Quanto à deficiência, dos 846 respondentes, 818 não têm deficiência, 9 têm
deficiência visual, 2 (dois) têm deficiência visual e motora e 2 (dois) declaram
deficiência intelectual. Já quanto ao nível de formação, 528 têm doutorado e 204 são
mestres. Em relação ao vínculo, a maioria (701) é estatutário e 108 são convidados
e bolsistas.
Quando questionados sobre a aquisição de material de consumo para
realização das atividades pedagógicas – as respostas apresentam-se distribuídas
em bom (291), regular (297) e ruim (100) e quando perguntados sobre a
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compatibilidade entre as atividades ofertadas na unidade e recursos financeiros
disponíveis 253 consideram bom, 296 consideram regular e 135 consideram ruim,
como pode ser visto no gráfico 30.
Gráfico 30: Avaliação de materiais e recursos para as atividades pedagógicas

No que se refere ao cumprimento da missão institucional da UPE, dos 846
respondentes, 445 classificaram como bom e 284 como ótimo. Já em relação ao
PDI, a maioria (473) acham bom,199 ótimo e 109 regular. Nota-se neste ponto a
quase totalidade de avaliação positiva em relação aos dois itens, conforme gráfico
31.
Gráfico 31: Avaliação da Missão e do PDI da UPE
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Na questão sobre a contribuição da UPE ao desenvolvimento econômico da
região, a maioria (425) consideraram bom, 222 ótimos e 155 regular. Sobre o
impacto da UPE no atendimento às necessidades da comunidade local – a maioria
(398 ) considera bom, (226) ótimo, (182) regular e ruim (25). E em relação à
contribuição da UPE em termos artísticos e culturais de Pernambuco – a maioria
considera bom (320) ótimo (145), regular (238) e ruim (73), como pode ser visto no
gráfico 32.
Gráfico 32: Avaliação sobre as contribuições da UPE para a sociedade

No que se refere à inclusão das pessoas negras, pardas e indígenas na UPE,
predominaram os conceitos bom (348) e regular (175). Já em relação à inclusão de
pessoas com deficiência, predominaram os conceitos bom (285) e regular (248).
Gráfico 33: Avaliação sobre a inclusão na UPE

No grupo de questões sobre aspectos institucionais, nota-se variação entre a
percepção dos itens. Quanto à transparência na divulgação da aplicação dos
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recursos financeiros na unidade, 338 consideram bom, 229 consideram ótimo, 175
consideram regular e 54 consideram ruim. Em relação à quantidade de técnicos
administrativos para atender sua unidade, a maioria considera regular (276), ruim
205, ótimo 158 e péssimo 110. Já em relação à comunicação da UPE por meio do
site e das redes sociais a maioria consideram Bom (351).
Gráfico 34: Avaliação de aspectos institucionais da UPE.

O bloco de questões sobre planejamento iniciou tratando sobre o apoio
financeiro para docentes participarem de eventos. Dos 846 participantes, 241
avaliaram como regular, 176 como ruim e 194 como péssimo.

A soma desses

resultados revela que 611 docentes consideram insatisfatório o apoio da instituição.
Mesmo considerando que o ano de 2020, em decorrência da pandemia, foi atípico
com poucos investimentos, os recursos disponíveis através de editais ou outras
formas de auxílio para formação continuada dos professores, têm sido cada vez
mais escassos, na última década.
No item que trata do uso dos resultados dos relatórios produzidos pelos
órgãos da UPE para subsidiar o planejamento, os maiores percentuais estão
concentrados entre bom com 306 e regular com 247. Quando analisamos os
números, podemos aferir que 36% dos docentes utilizam desses dados na
organização ou planejamento do seu trabalho. Contudo, 29% ao considerar regular
permitem algumas interpretações. É possível considerar que as informações
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contidas nos relatórios não podem ser utilizadas em suas demandas porque não
trazem informações específicas que podem ajudam no planejamento. Logo, são
instrumentos que podem estar mais em sintonia com as demandas da instituição.
A questão que trata do quantitativo de docentes para atender às demandas
do seu curso oscilou entre bom e regular, ou seja, na faixa central, demonstrando
um certo equilíbrio tanto para positivo quanto para negativo. Essa questão exige um
olhar mais individualizado para os cursos, talvez exigindo um cruzamento de
informações com estudos já realizados pela PROGRAD. Os resultados apontam que
282 consideram bom, 274 regular e 144 ruim no todo das unidades da UPE. Mas,
quando observamos por campus, Petrolina apresenta 63 das 119 respostas entre
regular e ruim, seguido por Garanhuns com 49 de 114 nas mesmas faixas. Um dado
a se considerar são os 186 docentes que afirmaram que o número de professores
para atender a demanda é ruim e péssima. Uma análise mais aprofundada da
questão exige o cruzamento de informações por curso e não apenas por unidade.
No mesmo grupo da dimensão planejamento e avaliação, a questão que
investiga a avaliação de desempenho em relação às atividades desenvolvidas pelos
docentes apresenta que as respostas ficaram concentradas em bom com 373 e
regular com 247. Sabemos que a avaliação ocorre anualmente, tendo 3 etapas:
autoavaliação, avaliação da chefia imediata e avaliação do trabalho e da produção
acadêmica. Se quase 29% das respostas avaliaram como regular, será preciso fazer
mais escutas com os docentes para contemplar o número maior de sugestões.
Com relação às ações de desenvolvimento pessoal, a questão que trata de
como o docente avalia ações para sua qualificação, pode ser compreendida a partir
de muitos aspectos: investimento, formação continuada, satisfação, entre outros.
Assim, as respostas foram 258 bom, 304 regular e 116 ruim.
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Gráfico 35: Avaliação de aspectos de planejamento da UPE.

Por fim, foi analisado o período remoto que a UPE está passando devido à
pandemia da Covid-19.
Quanto à organização de suas rotinas e atividades: 185 responderam como
ótimo, 437 bom e 168 regular durante este período. No item da Comunicação com a
comunidade acadêmica, das respostas que receberam um maior número, 212
responderam como ótimo, 447 bom e 145 regular. Com isso, é possível inferir que a
comunicação da instituição com seus docentes foi satisfatória.
A questão que trata dos recursos tecnológicos adotados pela UPE como
alternativa para cumprir as atividades de ensino-aprendizagem, os resultados
também revelam números que podemos avaliar como satisfatórios na medida em
que 50% avaliam entre ótimo e bom, e 24%. regular. Já na questão que trata da
atuação da direção de sua Unidade no sentido de possibilitar segurança e
tranquilidade para a superação das dificuldades, nesse período de ensino remoto, os
números foram: 337 avaliaram como ótimo, 348 como bom e 108 como regular,
como pode ser visto no gráfico 36.
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Gráfico 36: Organização da UPE para o semestre remoto

Ademais, um segundo bloco buscou entender o perfil dos docentes em
relação a aspectos necessários para a uma melhor adequação ao período remoto.
Na questão quanto ao nível de conhecimento sobre ferramentas tecnológicas
relacionadas a sua atividade, 611 responderam entre ótimo e bom, seguido de 199
respostas como regular. O percentual de 23% deve ser considerado para amparar
as políticas institucionais na medida em que grande parte dos cursos são
presenciais e com a pandemia passaram a ser remotos, exigindo do docente novos
conhecimentos.
A questão que trata do acesso a computador/tablet/smartphone para
desenvolver suas atividades satisfatoriamente, 261 consideraram como ótimo, 383
como bom e 135 regular. Mesmo que os números possam ser avaliados como
positivos, vale destacar que a UPE criou a ajuda para aqueles docentes que
precisavam de equipamento.
Ao perguntar sobre as condições que o docente disponibiliza como local em
sua residência para a realização de suas atividades, os percentuais de bom
obtiveram 377 respostas, seguidas de 282 respostas como bom e 140 como regular.
Desse modo, podemos considerar que os docentes da Universidade de Pernambuco
possuem, pelo menos , as mínimas condições de espaço físico de qualidade para
desenvolver suas atividades no período de pandemia.
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Na questão ao tratar da familiaridade do docente com o uso das ferramentas
utilizadas, o maior número considerou como ótimo com 210, seguido de 405 como
bom e 178 como regular. Se a maioria considerou satisfatória, revela que 72% dos
docentes da UPE possuem familiaridade com as ferramentas.
Gráfico 37: Perfil dos docentes em relação a aspectos do período remoto

Num terceiro bloco de perguntas, buscou-se avaliar a condução do período
letivo até o momento de coleta. Com relação à metodologia das aulas, o maior
número ficou com 460, avaliando bom, seguido de 202 como ótimo e 150 como
regular. Como é uma questão da própria atividade docente, mas que está nesse
momento sendo afetada pela pandemia, a questão da metodologia deve ser
avaliada em correlação com o domínio das ferramentas tecnológicas.
Já o planejamento e organização das aulas estão também pensadas a partir
do domínio da metodologia e ferramentas do ensino remoto. Os dados mostram que
251 consideram ótimo, 459 bom e 101 regular.
Nessa questão, mesmo relacionada as duas acima, traz-se um elemento da
individualidade do docente na medida em que, clareza e objetividade na
apresentação dos conteúdos, está para além do ensino remoto (está atrelada a
formação e preparação do docente ao tema a ser ensinado). Desse modo, 270
avaliaram como ótimo 270, 457 como bom e 83 como regular.
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Tratar sobre coerência nas práticas de avaliação da aprendizagem com os
conteúdos apresentados durante as aulas remotas, supõe um diálogo do docente
com a coordenação pedagógica. É também uma escolha da prática pedagógica do
docente. As respostas entre ótimo e bom somaram 664 respostas. Em seguida foi
feita uma pergunta que buscou avaliar o grau de adaptação do docente ao estilo das
aulas remotas: a soma de ótimo e bom chega a 606 respostas.
O aproveitamento das aulas está relacionado aos resultados das avaliações
realizadas com os alunos. Nesse sentido, 457 docentes avaliaram como bom,
seguidas de 185 avaliando como ótimo e 142 regular, conforme gráfico 38.
Gráfico 38: Avaliação da condução do período remoto

Ao perguntar acerca das ferramentas mais utilizadas no período remoto, o
Google Meet obteve 753 respostas, seguida do Google Classroom com 639
respostas, Moodle com 146 respostas e Outros com 102 respostas (destacando-se o
OpenRedu, Zoom, Forms e Kahoot). Observa-se que as plataformas mais utilizadas
são de acesso gratuito.
Gráfico 39: Ferramentas utilizadas para o período remoto
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3.2 Avaliação dos discentes
3.2.1 Avaliação 2018
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, à Infraestrutura e às 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 contemplam 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 às Licenciaturas e Engenharias.
A maior parte dos dados que fundamentam as análises a seguir foram obtidos
dos micro dados 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 micro dados.
ENADE 2015 – Perfil do Concluinte (Ciências Humanas e Sociais Aplicadas)
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%.
Os resultados no quesito referente à escolaridade dos pais indicam em 2015,
um ligeiro equilíbrio entre pais com ensino médio e superior (graduação e pós52

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 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 faixas de rendas mais elevadas de 6 a 30 saláriosmínimos, com percentual da ordem de 33,9%.
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%) foi devido ao fato de terem estudado em escola pública ou particular com
bolsa.
Pouco mais da metade dos estudantes cursaram o ensino médio em escola
privada (54,5%), mas uma grande parcela, cerca de 43%, estudou em escola pública
(em sua totalidade 40% ou em maior parte cerca de 3%).
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%) ou
trabalha mais de 20 horas semanais (40%).
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 às aulas.
Ao avaliarem os aspectos do curso, 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, ao aumento na
capacidade de reflexão e de argumentação, propiciada pelo curso e à 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
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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 docente.
Do ponto de vista da infraestrutura, parte das fragilidades apontadas pelos
alunos indica 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, conforme pode ser visto no
quadro 3.
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Quadro 3 – ENADE

2015 – Classificação das questões por grupos de escores.
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ENADE 2016 – Perfil do concluinte (Ciências da saúde)
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.
No que se refere à cor da pele, 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%.
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 saláriosmínimos concentrou 26% dos estudantes. Aproximadamente 41% dos estudantes
vêm de famílias com renda familiar abaixo de três salários-mínimos, cerca de 35%
vêm de uma faixa intermediária de 3 a 6 salários-mínimos, enquanto cerca de 24%
apresentaram renda acima de 6 salários-mínimos.
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.
Quanto ao fato de estar ou não trabalhando cerca de 86,5% declararam não
estar trabalhando. Dos demais, a maior parte trabalha até 20 horas ou mais (4,6%) e
aproximadamente 4,1% dos estudantes trabalha entre 21 e 39 horas semanais.
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%). Dentre os que tiveram seu acesso devido a
essas políticas, a maior parte o fez por ter estudado em escola pública ou particular
com bolsa.
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.
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%.
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Ao se avaliar os resultados mais detalhados de cada uma das questões
formuladas no questionário do estudante, relativas a sua percepção sobre o seu
processo formativo, utilizando critérios baseado nos quartis, permitiu-se 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, como pode ser observado no quadro abaixo.
Importante destacar os pontos positivos, as potencialidades da UPE e os
aspectos que foram mais bem avaliados pelos concluintes, em 2016. 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
utilizarem tecnologias da informação e comunicação (TICs), tais como: projetor
multimídia, laboratório de informática, e ambiente virtual de aprendizagem como
uma estratégia de ensino.
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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.
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Quadro 4 - ENADE 2016 – Classificação das questões por grupos
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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 destacadas 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 – Perfil do concluinte (Licenciaturas e Engenharias)

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

60

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%.
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 pósgraduação 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.
O exame dos dados referentes à renda familiar revela 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.
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.
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.
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 trabalham mais de 20 horas semanais.
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, aproximadamente 29,5%, estudam de 4 a 7 horas semanais e
aproximadamente 20% mais de 8 horas semanais.
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Ao se analisar os itens relacionados ao curso, todas as questões, situadas no
estrato das mais bem avaliadas pertencem à dimensão: Organização DidáticoPedagógica, dentre estas as três questões de maior destaque revelam que os
cursos componentes do ENADE 2017 exigiram organização e dedicação frequente
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 à biblioteca virtual ou acesso a obras disponíveis em
acervos virtuais e à 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 para 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 as 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.
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Quadro 5 -

ENADE 2017 – Classificação das questões por grupos
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3.2.2 Avaliação 2019
Nesta seção, são analisados os resultados obtidos por meio de questionário
próprio aplicado a 2.191 discentes da UPE. A distribuição dos discentes nas
unidades de educação e nas unidades de educação e saúde revela uma grande
participação das unidades de Garanhuns, Petrolina, Escola Politécnica e Mata Norte,
como pode ser visto na tabela 4.
Tabela 4 – Distribuição dos discentes por unidade

Unidade
Campus Arcoverde
Campus Caruaru
Campus Garanhuns
Campus Mata Norte
Campus Mata Sul
Campus Petrolina
Campus Salgueiro
Campus Serra talhada
Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros
Escola Politécnica de Pernambuco (POLI)
Escola Superior de Educação Física (ESEF)
Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco (FCAP)
Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco (FCM)
Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças (FENSG)
Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP)
Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC)
Instituto de Ciências Biológicas (ICB)
Núcleo de Educação à Distância2
Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco Prof. Dr. Luiz Tavares da
Silva (PROCAPE)
Total

Total
106
24
400
260
23
326
85
54
4
225
108
119
73
95
147
15
64
58
5
2191

Com relação ao ingresso na UPE, 67,5% dos respondentes começaram seus
estudos na universidade entre 2017 e 2019. Uma vez que esta pesquisa foi aplicada
em meados de 2019, este percentual representa alunos do 1º ao 5º período. No que
concerne à faixa etária, 46,6% dos respondentes tinham de 21 a 30 anos e 42,4%
tinham menos de 20 anos, o que revela um grupo bastante jovem.
Ao serem questionados sobre a situação financeira, 58,7% dos alunos
afirmaram não ter renda e ter seus gastos financiados pela família ou outras
2

O Núcleo de Educação à Distância (NEAD) não corresponde oficialmente a uma unidade de educação da UPE,
sendo na verdade um órgão suplementar da reitoria. No entanto, ele foi incluído como opção devido à
dificuldade dos alunos da educação à distância responderem este item, uma vez que muitos estão ligados a polos
de educação da Universidade Aberta do Brasil (localizados em cidades onde não há uma unidade de educação da
UPE).
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pessoas, ao passo que 16,8% dos alunos informaram que têm renda, mas recebem
ajuda de familiares ou outras pessoas, conforme tabela 5.
Tabela 5 – Situação financeira dos discentes
Situação de rendimentos
Não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha
família ou por outras pessoas.
Não tenho renda e meus gastos são financiados por programas
governamentais.

Percentual
58,7%
7,2%

Sou o principal responsável pelo sustento da família.

4,5%

Tenho renda e contribuo com o sustento da família.

7,9%

Tenho renda e não preciso de ajuda para financiar meus gastos.

4,9%

Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas
para financiar meus gastos.

16,8%

Embora em percentuais menores, vale também destacar os discentes que
possuem renda e contribuem com o sustento da família (7,9%) e os estudantes que
não têm renda e têm seus gastos financiados por programas governamentais
(7,2%), a exemplo do Bolsa-Família.
Quando indagados sobre os custos mais significativos que possuem para
realizar seu curso na UPE, 65% dos estudantes destacaram a alimentação, por
precisar passar mais de um turno na UPE. Em seguida, 54% ressaltaram os custos
com compra de livros e cerca de 44% destacaram os custos com material específico
de atividades práticas e passagens para transporte público, como pode ser visto no
gráfico 40.
Gráfico 40: Custos que os discentes têm para realizar seu curso na UPE
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Ao serem questionados sobre conhecer a Ouvidoria da UPE, 64% informaram
não conhecerem ou não saberem como ela funciona. Dos demais, cerca de 30%
dizem conhecer a Ouvidoria, mas nunca ter utilizado.
Em relação ao acompanhamento sobre as notícias da UPE, as redes sociais
se destacaram, em especial o WhatsApp do curso, mencionado por cerca de 75,2%
dos discentes. Em segundo lugar, o site da UPE foi citado por 49,6% dos discentes.
Entre as demais redes sociais, 38,4% dos discentes informaram que acompanham a
página da UPE no Instagram e 20,1% disseram acompanhar a página da UPE no
Facebook (20,1%), como pode ser visto no Gráfico 41.
Gráfico 41: Como o discente acompanha as notícias da UPE

Um outro ponto levantado junto aos alunos diz respeito a que áreas de
atuação da UPE eles conhecem (além das que estão envolvidos). Neste item, a
maior frequência de respostas foi relativa aos cursos de graduação, tendo 75% dos
discentes assinalado. Em seguida eventos e minicursos, com 58% dos discentes
informando esta resposta.
Felizmente, apenas 3% dos estudantes informaram não conhecer as demais
ações realizadas pela UPE, o que demonstra um bom fluxo geral de informações
entre as ações das diferentes unidades, como pode ser visto no Gráfico 42.
Gráfico 42: O que o discente conhece na UPE
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Afinidade e/ou vocação para a área foi o motivo predominante na escolha do
curso, sendo assinalada por cerca de 60% dos alunos da UPE. Em seguida,
destaca-se a possibilidade de rápido ingresso no mercado de trabalho (12,1%) e o
fato do curso ser valorizado no mundo do trabalho (8,6%). Já com relação à escolha
da UPE, as opções mais citadas foram a sua qualidade e reputação (48,4%) e em
seguida a questão da gratuidade (25,5%).
Em relação ao processo de formação, 70% dos alunos têm a perspectiva de
se formar dentro do tempo previsto para o curso. Dos 25% que acreditam que
levarão mais tempo que o previsto, o principal motivo reside nas dificuldades para
acompanhar o ritmo das atividades do curso.
Em relação à desistência, 55% dos alunos ativos afirmaram já ter pensado em
desistir do curso. O motivo mais citado pelos alunos foi o desestímulo em virtude das
condições do curso (21%), seguida de dificuldades financeiras (11%) e a vontade de
fazer um curso diferente (10%) o que, de certo modo indica também insatisfação
com o curso atual, como pode ser visto no Gráfico 43.
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Gráfico 43: Motivos que os discentes citaram que poderiam levá-los a desistir do curso

Os alunos foram indagados, ainda, sobre o interesse em participar dos cursos
complementares oferecidos pela UPE. Observa-se no gráfico 45 que 56% dos
discentes fazem ou têm interesse em fazer o curso complementar de Inglês pelo
Prolinfo e 15% fazem ou têm interesse de fazer os Cursos preparatórios do Prolinfo
(Redação para concursos, Raciocínio Lógico etc.).
Além disso 15% dos alunos relataram fazer ou ter interesse em fazer o curso
de Mandarim/Chinês do Instituto Confúcio da UPE e 13% o curso de Espanhol pelo
Prolinfo. Tais informações destacam o grande interesse dos discentes da UPE para
aprender línguas, o que revela uma oportunidade da UPE em otimizar ainda mais
esse tipo de ação de extensão nas unidades de educação e de educação e saúde.

68

Gráfico 44: Interesse dos alunos em cursos complementares oferecidos da UPE

A participação ou o desejo de participar de projetos na UPE, alcançou o
elevado percentual de 87% dos alunos investigados, revelando que apenas 13% dos
alunos desejam apenas focar nas disciplinas e atividades regulares do curso.
Atividades de extensão são o alvo de aproximadamente 32% dos alunos,
seguido das atividades de pesquisa (29,7%) e projetos de monitoria ou ligados a
atividades de ensino (26,7%), como pode ser visto no gráfico 45.
Gráfico 45: Percentual de interesse dos discentes em participar de projetos

69

Foi questionada também a percepção dos estudantes sobre aspectos ligados
à Organização Didático-Pedagógica, gestão e infraestrutura de seus cursos.
A apresentação do plano de ensino pelos professores aos estudantes nos
primeiros dias de aulas é uma ação recomendada por todas as coordenações
pedagógicas dos cursos. O gráfico abaixo se refere à avaliação realizada pelos
estudantes sobre os planos de ensino apresentados. Ao observar este gráfico, notase que 66% dos respondentes avaliaram os planos como bom/excelente.
As atividades avaliativas promovidas pelos professores devem refletir, com
coerência, os assuntos/conteúdos desenvolvidos durantes as aulas. O gráfico abaixo
apresenta os resultados das avaliações realizadas pelos estudantes da UPE quanto
ao nível de coerência entres as avaliações e os assuntos abordados. Um percentual
de 44% dos respondentes sinalizou como ‘bom’; 18% indicaram ‘excelente’,
enquanto 28% indicaram ‘regular’.
Outra questão importante abordada foi a da relação professor-aluno e o
estímulo à aprendizagem. O gráfico abaixo aponta também os resultados quanto às
avaliações realizadas pelos estudantes. Dos 2.191 respondestes, 37% avaliaram
como ‘bom’, enquanto 25% avaliaram como regular. E o somatório de ‘péssimo’ e
‘ruim’ corresponde a 14%.
O domínio dos conteúdos pelos professores foi item avaliado pelos
estudantes. O gráfico abaixo representa os dados obtidos. Do total de respondentes,
42% pontuaram como ‘bom’ e 40% como ‘excelente’. O somatório dos percentuais
de ‘péssimo’ e ‘ruim’ é de apenas 3%.
A metodologia é extremamente relevante para o processo de ensinoaprendizagem. Considerando essa relevância, a questão sobre esse indicador
apresenta as avaliações dos 2.191 estudantes. O gráfico abaixo indica que 42% dos
respondentes sinalizaram a metodologia utilizada como ‘boa’; 12% apontaram
‘excelente’ e 32% como ‘regular’.
O desenvolvimento da competência da comunicação é de suma importância
para a formação profissional do estudante. O gráfico abaixo apresenta o resultado
das avaliações realizadas. De acordo com o observado, 48% dos respondentes
sinalizaram como ‘bom’, 21% como ‘excelente’ e 22% como ‘regular’.
Foi investigada, ainda, a atualização do material trabalhado em sala de aula.
O gráfico 47 informa que 41% dos respondentes sinalizam como ‘bom’, enquanto
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22% sinalizam como ‘excelente’. O gráfico abaixo aponta ainda que 24% dos
estudantes indicam que o nível de atualização é ‘regular’.
A articulação do conteúdo trabalhado em sala de aula com a prática se faz
necessário para garantia de uma formação profissional com excelência. Quanto a
este indicador, os estudantes da UPE assim responderam: ‘bom’, para 35% e
‘excelente’ para 18%. O somatório de ‘péssimo’ e ‘ruim’ é de19%.
O trabalho em equipe é uma das estratégias utilizada pelos professores ao
longo das aulas para o desenvolvimento de competências específicas. O gráfico
abaixo expressa o resultado do ‘olhar’ do estudante sobre o desenvolvimento desta
estratégia em seus respectivos cursos na UPE. Dos 2.191 respondentes, 42%
indicaram como ‘bom’, 24% como’ regular’ e 20% como ‘excelente’.
Gráfico 46: Avaliação do discentes sobre a organização didático-pedagógica

De uma forma geral, nota-se uma boa avaliação em todos os itens da
Organização Didático-Pedagógica dos cursos da UPE, destacando-se positivamente
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o domínio do conteúdo pelos professores, o desenvolvimento da comunicação do
discente (oral e escrita) e os planos de ensino apresentados pelos professores. Já
como indicações de pontos de melhoria, pode-se citar a articulação entre a teoria e
prática e a relação professor-aluno no estímulo à aprendizagem.
Para avaliar as ofertas de alguns itens promovidos pela UPE, os estudantes
responderam da seguinte forma em relação à oferta de monitoria: o somatório dos
percentuais de ‘excelente’, ‘bom’ e ‘regular’ foi de 70%.

Sobre o nível de

oportunidades de pesquisas, os resultados indicam que 29% dos respondentes
sinalizaram como ‘’regular’, 24% como ‘bom’ e 11% como ‘excelente’. Já em relação
à extensão 30% dos discentes pontuaram a oferta como ‘boa’, 27% como ‘regular’ e
17% como ‘excelente’. O detalhamento pode ser visto no gráfico 47.
Gráfico 47: Avaliação dos discentes sobre a oferta de projetos/materiais no curso

A disponibilidade física de livros e materiais na biblioteca é de suma
importância para o processo de ensino-aprendizagem. O gráfico abaixo representa o
resultado da avaliação do indicador. Do total de respondentes, 29% avaliaram como
‘regular’, 27% avaliaram como ‘bom’ e 13% avaliaram como ‘excelente’. Já sobre a
qualidade do repositório virtual, a maior parte dos estudantes, 28%, avaliaram como
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regular, 22% avaliaram como “bom”, 16% escolheram a opção “ruim”. 13% não
souberam

responder,

12%

e

9%

optaram

por

“péssimo”

e

“excelente”,

respectivamente.
Assim, nota-se que as melhores avaliações dos discentes referem-se à oferta
de eventos e projetos de extensão, destacando a UPE nestes dois itens. Por outro
lado, os discentes destacam a oferta de projetos de pesquisa e o repositório virtual
como principais itens que necessitam de melhoria.
Por fim, ao se perguntar aos discentes sobre o propósito da UPE, pudemos
destacar as principais respostas abaixo. Destaca-se na fala dos discentes o
potencial da Universidade de Pernambuco em transformar suas vidas por meio de
educação de qualidade.
● “Fornecer educação de qualidade através do tripé ensino, pesquisa e
extensão, o que qualifica os profissionais e oferece retorno à sociedade”
● “UPE é o meio de educação superior que tem como objetivo transformar vidas
por meio da educação disponibilizando excelentes professores, e um
ambiente propício para o convívio social, troca de experiências e
aprendizagem. Sou muito feliz por fazer parte desta família Universidade de
Pernambuco”
● “Contribuir com a sociedade, a partir da formação de discentes com
competências e habilidades necessárias. Visando sempre o bem-estar e a
construção de uma sociedade melhor e mais justa”
● “Formar cidadãos profissionais, junto à sociedade como espaço privilegiado
de produção de conhecimento para o mundo. Oferecer educação gratuita de
qualidade em nível superior, com retorno à sociedade e comunidade através
de seus projetos e atendimentos”
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3.2.3 Avaliação 2020
Do total de matriculados em 2020 nos cursos de graduação e pós-graduação
da UPE, 3.230 estudantes participaram deste processo avaliativo. A Tabela abaixo
indica o número de respondentes de acordo com o Campus ou Unidade de
Educação, sinalizando que o Campus Garanhuns se destaca por apresentar maior
percentual, 17%, seguido pelo Campus Petrolina com 14,9% de respondentes.
Importante considerar que as Unidades de Educação e Unidades de Educação e
Saúde diferem quanto ao número de discentes em seus respectivos contextos
acadêmicos, o que explica as diferenças significativas em números absolutos de
respondentes.
Tabela 6 – Discentes por Campus/Unidade
Campus/ Unidade
GARANHUNS
PETROLINA
MATA NORTE
FCAP
POLI
ESEF
FOP
FENSG
ICB
FCM
ARCOVERDE
NEAD
CARUARU
SERRA TALHADA
MATA SUL
SALGUEIRO
HUOC
IAUPE
PROCAPE
Total Geral

Abs.
550
484
401
228
220
214
210
196
134
132
109
102
79
54
54
42
16
4
1
3230

%
17
15
12,4
7,1
7
7
6,5
6
4,1
4
3,3
3,1
2,4
1,6
1,6
1,3
0,4
0,1
0,1
100,0

A análise dos dados referentes à faixa etária dos respondentes permite
identificar uma concentração significativa de estudantes com ‘até 20 anos’ e ‘entre
20 e 30 anos’. Com uma análise mais precisa, percebe-se que a faixa entre os 20 e
30 anos apresenta o maior percentual de respostas, 52,4%.
De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) entre as
dimensões de identificação oferecidas à população brasileira, a definição da cor da
pele é um dado que precisa ser autodeclarado. Com este propósito, foi solicitado ao
alunado da UPE que autodeclarasse sua cor de pele.
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A análise dos dados obtidos permite identificar ‘branco’ como a cor mais
autodeclarada pelos respondentes, representando 42,9% do total, seguida por
‘pardo’ que se expressa com um percentual aproximado, de 41,1%. ‘Preto’ foi a cor
autodeclarada por 11,4% dos respondentes enquanto a ‘Amarela’ e ‘Indígena’
somam o percentual de 2,9%.
Do total de respondentes, 98,4% afirmam não possuir deficiência entre as que
foram elencadas pela questão. Com percentuais pouco expressivos, as demais
opções de respostas aparecem da seguinte forma: 0,8% para outras deficiências;
0,4% para deficiência visual; 0,1% para deficiência motora e 0,2% para deficiência
auditiva.
Sobre os dados obtidos referentes à renda familiar, a maioria dos
respondentes (32,5%) assinalou a opção que corresponde a um valor abaixo de R$
1.045,00. Representando um percentual de 24,3%, um número significativo de
respondentes assinalou manter uma renda familiar de R$ 1.045,01 até 2.090,00.
Ainda sobre o perfil respondentes, destaca-se que a maioria dos
respondentes, 79,9%, ingressou na instituição entre os anos de 2017-2020, seguido
por um grupo representado pelo percentual de 17,8% que entrou na UPE entre os
anos de 2014-2016. Apenas 2,4% dos respondentes entraram antes de 2013.
Ademais, 57,1% dos respondentes informaram que cursou o ensino médio na rede
pública de ensino.
Do total de respondentes, apenas 21,5% confirmam enquanto 76,6% negam
e 1,9% indicam ‘não se aplica’ em relação ao uso de cotas para ingresso na UPE.
Além disso, A maioria dos respondentes, 75,3%, nega a existência deste vínculo
empregatício e a maioria nega a existência de recebimento de algum tipo de apoio
social (82%).
A próxima questão se refere a opinião do alunado sobre o cumprimento da
missão estabelecido para a UPE. Os dados obtidos e analisados revelam que 47,8%
dos respondentes avaliam como ‘bom’, enquanto 31,1% avaliam como ótimo.
Considerando o somatório destes percentuais, 78,9%, é possível afirmar que o
alunado

avalia

positivamente

o

cumprimento

da

missão

institucional

da

Universidade.
De maneira complementar o gráfico abaixo apresenta dados referentes à
opinião do alunado com relação ao Plano de Desenvolvimento Institucional. Quando
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solicitada uma avaliação a respeito, os respondentes se manifestaram da seguinte
forma: 51,6% assinalaram como bom’, seguido por um percentual de 16,9%
representando uma avaliação ‘regular’.
Gráfico 48 – Avaliação da missão e do PDI

Os dados analisados e relacionados à opinião do alunado em relação a
contribuição da Universidade para o desenvolvimento econômico da região indicam
uma avaliação positiva (gráfico abaixo). Para 45,1% dos respondentes esta
contribuição é ‘boa’, enquanto para 23% é ‘ótima’. Do total de respondentes, 7,1%
representam aqueles que não quiseram opinar ou que não tinham condições de
avaliar esse item.
Ainda relacionado à contribuição da Universidade ao desenvolvimento da
região,

o gráfico abaixo apresenta dados referentes ao impacto das atividades

propostas pela instituição no atendimento às necessidades da comunidade local. Os
dados identificados revelam uma avaliação positiva, considerando que o somatório
dos indicadores ‘ótimo’ e ‘bom’ é de 69,6%. Não se pode desprezar o percentual
resultante dos indicadores ‘regular’, ‘ruim’ e péssimo, 26,3%, por representar 852
respondentes, número significativo em relação ao total, 3.230.
O gráfico apresenta ainda a avaliação dos respondentes sobre a contribuição
da UPE com relação ao patrimônio artístico e cultural de Pernambuco. O alunado
reconheceu essa contribuição e avaliou-a positivamente de acordo com somatório
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dos percentuais ‘ótimo’ e ‘bom’, 62,3%. Considerando os dados referentes ao item
‘regular’, 23,3%, percebe-se que se distancia significativamente dos somatórios dos
itens ‘ruim’ e ‘péssimo’, 8,2%, reafirmando a avaliação positiva dos respondestes.
Gráfico 49 – Análise das contribuições da UPE para a sociedade

A avaliação dos respondestes sobre o tema da inclusão referente à
autodeclaração de raça/cor, se expressa através do gráfico abaixo. Do total de
respondentes, 37% indicam como ‘bom’ essa inclusão, que quando somado ao
percentual de ótimo’, 29,6% expressam a satisfação da maioria quanto ao tema
avaliado.
Ainda sobre o tema da inclusão, o gráfico abaixo faz referência às pessoas
com deficiência onde 41,9% do alunado responde que esta inclusão se dá de forma
positiva (boa/ótima), enquanto 28,5% como ‘regular’. Um percentual de 23,3% das
respostas avalia esta inclusão entre ‘ruim e péssimo,
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Gráfico 50 – Análise da inclusão na UPE

As próximas questões estão relacionadas à avaliação quanto aos aspectos
institucionais da UPE. O gráfico abaixo faz referência à transparência e divulgação
da aplicação dos recursos financeiros pela instituição. De acordo com 42% dos
respondentes, esta avaliação é positiva e regular para 28% deles. O percentual dos
que avaliam como ‘ruim’ e ‘péssimo’ somam 20,1% das respostas.
O gráfico abaixo apresenta ainda os dados referentes à avaliação do alunado
com relação ao quantitativo atual de servidores técnico-administrativos para atender
as demandas da sua respectiva unidade de ensino. O somatório dos indicadores
‘ótimo’ e ‘bom’, 47,4%, sinalizam para uma avaliação positiva. No entanto apenas o
percentual do indicador ‘regular’ sinaliza que 31,2%, dos alunos não se encontram
tão satisfeitos com o quantitativo de servidores técnico-administrativo.
Ademais, o gráfico abaixo apresenta os dados relacionados à avaliação dos
respondentes sobre o atendimento do técnico-administrativo, segundo a suas
respectivas unidades de ensino. Um número significativo de respostas sinaliza que
se trata de um atendimento muito satisfatório (ótimo/bom) para um percentual de
57% deles. Para 29,4%, o atendimento é avaliado como regular, enquanto para
11,4% dos respondestes é atendimento é avaliado como ‘ruim’ e ‘péssimo’.
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A comunicação da UPE através da utilização de site e redes sociais também
foi avaliada pelo alunado e os dados obtidos são apresentados no gráfico abaixo.
Dos resultados, identifica-se que o somatório dos indicadores ‘ótimo’ e ‘bom’, 56,8%,
sinaliza que o alunado avalia como satisfatória a comunicação realizada; enquanto
26,2% avaliam como regular.
Gráfico 51 – Análise de aspectos institucionais da UPE

As duas questões seguintes estão relacionadas às opções de cursos de pósgraduação oferecidos pela instituição. A Tabela abaixo se remete a avaliação das
opções Especiação/MBA ou Residência e a maioria, 52,7%, sinaliza como positivas,
considerando o somatório de ‘ótimo’ e ‘bom’.

Apenas 15,3% sinalizam como

‘regular’ e, quando somados os indicadores ‘ruim’ e ‘péssimo’, chega-se a 3,6%.
Tabela 7 – Avaliação dos alunos sobre o Lato Sensu
Avaliação

Abs.

%

Ótimo

570

17,6

Bom

1133

35,1

Regular

495

15,3

Ruim

96

Péssimo
Não sei/ Não se aplica
Total Geral

20
916
3230

3,0
0,6
28,4
100,0
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A Tabela abaixo expressa dados referentes à avaliação do alunado sobre a
oferta de cursos de pós-graduação, pela UPE, tipo stricto sensu: Mestrado e
Doutorado. Utilizando-se da mesma estratégia, somatório dos percentuais dos
indicadores ‘ótimo’ e ‘bom’, percebe-se que a maioria, 54,4%, avalia como positivo;
15,2% consideram como ‘regular’ e 4,2%

é a soma dos que avaliam ‘ruim’ e

‘péssimo’.
Tabela 8 – Avaliação dos alunos sobre o Stricto Sensu
Avaliação

Abs.

%

Ótimo
Bom

652
1104

20,2

Regular

491

Ruim
Péssimo

108
28

34,2
15,2
3,3
0,9

Não sei/ Não se aplica

847

26,2

Total Geral

3230

100,0

As próximas questões estão direcionadas às situações acadêmicas
vivenciadas durante o período de pandemia. O gráfico abaixo expressa o
questionamento do alunado com relação à organização da rotina e atividades
durante o referido período. Os percentuais referentes a cada indicador sugerem uma
ausência de unanimidade: 15,4% avaliam como ‘ótimo’; 36,4 % avaliam como ‘bom’;
29,6% avaliam como ‘regular’ e 17,6% representam o somatório dos indicadores
‘ruim’ e ‘péssimo’.
Os dados referentes à avaliação do alunado sobre a comunicação
estabelecida pela comunidade acadêmica durante o período pandêmico estão
apresentados no gráfico abaixo. O indicador ‘bom’ expressa um percentual
significativo de respostas, 39,6%. Através do percentual 28,8% se apresentam a
avaliação desta comunicação pelo alunado como ‘regular’. 14,4% representam o
somatório dos indicadores ‘ruim’ e ‘péssimo’.
O gráfico 53 apresenta os dados obtidos da avaliação do alunado com
relação aos recursos tecnológicos adotados pela Universidade, como alternativas
para cumprir com as atividades propostas para o período pandêmico. Cerca de 43%
dos respondentes,

sinaliza como ‘bons’ os recursos adotados pela UPE; como

‘ótimo’, 17,0% e como ‘ruim’ e ‘péssimo’, 5,9% e 3,5%.
O gráfico abaixo remete ainda às condições de segurança e tranquilidade
oferecidas pela atuação da Direção da Unidade de Ensino. O alunado responde da
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seguinte forma: 18,3% sinalizam como ‘ótimo’ e 37,1% como ‘boa’, esta atuação.
Como ‘ruim’ e ‘péssimo’ se apresentam os seguintes percentuais: 8,8% e 5,55.
Gráfico 52 - Análise da preparação da UPE no período remoto

O gráfico abaixo apresenta o resultado da avaliação do alunado com relação
ao nível de conhecimento sobre ferramentas tecnológicas usadas nas atividades
desenvolvidas durante o período. O somatório dos indicadores ‘ótimo’ e ‘bom’,
71,6%, representa uma avaliação positiva da questão. Com 21,4% os respondentes
avaliam como ‘regular’ a situação em questão.
É possível ver também no gráfico abaixo os resultados obtidos pela avaliação
do alunado em relação ao acesso a aparelhos eletrônicos para participação das
atividades remotas promovidas pela Instituição. Um percentual de 67,7% indica uma
avaliação positiva com relação ao acesso; 17,9% sinalizam como ‘regular’ e 13,0%
representam o somatório dos indicadores ‘ruim’ e ‘péssimo’.
O gráfico abaixo apresenta também os resultados referentes ao acesso do
alunado à internet. Os dados revelam que 39,0% avaliam como ‘bom’, enquanto
29,6% avaliam como ‘ótimo’. Para 20,7% dos respondestes o acesso foi ‘regular’ e
para 9,4% foi ‘ruim’ e ‘péssimo’, considerando o somatório destes dois indicadores.
Ainda sobre as atividades desenvolvidas durante a pandemia, a questão em
si está relacionada a avaliação do local da residência usado pelo alunado para
estudo durante o período. A maioria dos respondentes, 63,9%, sinaliza como ‘ótimo’
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e ‘bom’ o local utilizando; enquanto 22,0% apontam como regular. 8,1% do alunado
avalia o local usado como ‘ruim’ e 5,2% como ‘péssimo’.
O

desempenho

acadêmico

do

alunado

esteve

relacionado

com a

familiaridade no uso das ferramentas utilizadas em virtudes das atividades remotas.
O gráfico abaixo apresenta os resultados desta avaliação sinalizando que 41,7% dos
respondentes avaliam como ‘boa’ a familiaridade com usos das ferramentas e 20,3%
avaliam como ‘ótima’. Do total, 26,9% avaliam como ‘regular’; 6,2% como ‘ruim’ e
2,5% como ‘péssimo’.
Gráfico 53 – Perfil dos estudantes no período remoto

O próximo grupo de perguntas faz referência às metodologias usadas pelos
docentes durante os encontros remotos. De acordo com a maioria dos
respondentes, 56%, a metodologia utilizada atendeu às expectativas, considerando
o momento atual. No entanto, importante considerar o percentual do indicador
‘regular’, sinalizado por 30,6% do total dos respondentes.
No gráfico abaixo, é possível observar a avaliação do alunado com relação ao
planejamento e organização das aulas remotas. Somados os indicadores ‘ótimo’ e
‘bom’ (58,3%), se percebe que a maioria dos respondentes avalia positivamente o
que foi apresentado pelos docentes durante o período da pandemia. Um percentual
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de 29,0% do total avalia como regular e 10,8% avaliam como ‘ruim’ e ‘péssimo’
(somatório destes indicadores).
Uma questão importante ainda relacionada a ação docente é representada no
gráfico abaixo. Ao alunado foi perguntado se o docente apresentou clareza e
objetividade na apresentação das atividades remotas. Do total de respondentes,
41,1% sinalizam como ‘bom’, enquanto 18,3% sinalizam como ‘ótimo’; o que resulta
um

percentual

de

59,4%

quando

estes

indicadores

são

somados.

Consequentemente, apenas 27,0% indicaram um nível regular de ‘clareza’ e
‘objetividade’ nas apresentações dos professores.
Os dados obtidos pela avaliação do alunado com relação a coerência nas
práticas de avaliação da aprendizagem indicam que, com 40,9% do total de
respostas, o alunado avalia como ‘boa’ a coerência das práticas avaliativas com os
conteúdos propostos pelos docentes; 18,2% avaliam como ‘ótima’ e 25,4% como
‘regular’. A soma dos indicadores ‘ruim’ e ‘péssimo’, 12,8%, é a forma como avalia
alguns dos respondentes.
No gráfico abaixo ainda é possível aferir a adaptação do alunado ao estilo das
aulas remotas. Dos dados obtidos, 48,7% é o somatório dos indicadores ‘ótimo’ e
‘bom’ e que sinaliza um resultado positivo. Do total dos respondentes, 27,8%
avaliam como ‘regular’; 12,1%, avalia como ‘ruim’ e 8,8% como ‘péssimo’.
O gráfico abaixo também relaciona o desempenho acadêmico do alunado a
metodologia utilizada pelo docente durante as aulas remotas. O alunado foi
convidado a avaliar seu ‘aproveitamento’ até o momento e o avalia como bom. Esta
conclusão é baseada no somatório dos indicadores ‘ótimo’ e ‘bom’: 47,3% em
relação ao somatório dos indicadores ‘regular’ e ‘ruim’, 42,2%. Do total, 8,1%
avaliam como ‘péssimo’ e 2,3% sinalizaram ‘não sei/não se aplica’.
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Gráfico 54 – Análise sobre as aulas no período remoto

Por fim, o gráfico abaixo sinaliza as ferramentas utilizadas pelos docentes
durante o período remoto. Observando os dados, percebe-se que o Google Meet e
Google Classroom foram, de longe, as ferramentas mais utilizadas nesse período de
pandemia, com percentuais beirando a universalidade dos respondentes.
Gráfico 55- Ferramentas utilizadas no período remoto
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3.3 Avaliação dos técnicos
3.3.1 Avaliação 2018
Perfil do respondente das unidades de educação
Participaram da pesquisa 347 técnicos administrativos das unidades de
educação e reitoria. 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 um
percentual 29,1%.
A unidade de educação onde houve maior participação 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%.
Na questão sobre deficiência, apenas 2,3% declararam apresentar algum tipo
de deficiência, sendo 1,4% física e 0,8% visual. Já na análise dos dados referentes à
escolaridade

dos

técnicos

administrativos

percebe-se

que

55,6%

têm

especialização; 18,2% têm ensino médio; enquanto 17,3% têm graduação; apenas
6% têm Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado.
A distribuição dos respondentes, segundo o tempo de serviço na UPE,
revelou uma maior concentração na faixa entre 4 e 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%.
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.
A maioria dos técnicos administrativos consideraram as condições da
infraestrutura oferecida pela UPE como excelente e boa (48,7%), bem como a
segurança foi bem classificada como excelente e boa por 34%, a adequação à
atividade realizada também foi bem avaliada por 70% do segmento respondente.
Outro item bem colocado nas avaliações foi o relacionamento com os
dirigentes, apresentando um número elevado de excelente e bom com 87,3%, bem
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como o relacionamento com os demais colegas de trabalho apresentando um
percentual de 94,2%.
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 se percebe que a
grande maioria (68,9% de excelente e bom) acreditam ser 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. Já quando indagados sobre a política de capacitação de pessoal, os dados
revelam que a aquisição de conhecimento para melhoria das atividades profissionais
é considerada excelente e boa 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%.
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.
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%).
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 como 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%).
A segurança no campus foi mal avaliada pelos técnicos administrativos,
apresentando percentual de 77,8% de excelente e bom. O item iluminação foi
descrito como regular, bom e excelente por 74,3% dos técnicos administrativos; a
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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%).
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.
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.
A página na internet foi considerada como excelente e boa (48,4%) e regular
(43,8%); sobre a Rádio Universitária encontramos os seguintes dados: regular
(40,9%), excelente e bom (36,2%).
Identificou-se que 45,8% da amostra está 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 e 35
anos.
Existe um quantitativo elevado de técnicos administrativos com remuneração
baixa entre 1 e 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%.

Perfil do respondente do Complexo Hospitalar
Nesse texto foram apresentadas as análises dos resultados referentes à visão
de 1.112 servidores que atuam nos Hospitais Universitários da UPE sobre os temas:
ensino-aprendizagem, gestão e infraestrutura.
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. O maior percentual de
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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.
O total de respondentes que se autodeclararam de cor parda foi 50,1%, o que
confirma os números dos anos anteriores. Destacamos a presença indígena que em
ciclos anteriores não foram identificados, hoje com 0,2%.
A distribuição dos respondentes por vínculo, demonstra em sua grande
maioria, serem estatutários (81% dos respondentes), ficando os terceirizados com
12,42%. Os servidores 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 ter sido descontinuado o acordo com a Secretaria de
Ressocialização do Estado de PE.
Em relação aos cargos, o Assistente Técnico Universitário/Saúde foi o que
predominou,

com

41,8%,

seguido

pelo

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%.
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. Os perfis de atuação 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.
Quando questionado sobre possuir algum tipo de deficiência, foi apresentado
apenas 1,4% dos respondentes. Porém faz-se necessário um conhecimento maior
sobre a adaptação dessas pessoas com deficiência em seu ambiente de trabalho.
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Observando, desta forma, a necessidade da implantação de um programa de
Acessibilidade Institucional.
Comparando com dados de anos anteriores a estabilidade continua sendo o
motivo mais atrativo para escolha da UPE como local de trabalho. 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.
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.
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 conhecem essas iniciativas
sinalizando a necessidade de se rever no Complexo Hospitalar as estratégias de
ação para formação e capacitação profissional em serviço e divulgação.
Ademais, o maior percentual, 35,9% dos respondentes, informa não ter
participado de nenhuma capacitação profissional nos últimos 12 meses, o que pode
indicar a necessidade urgente de se fortalecer no Complexo Hospitalar as
estratégias de Educação Permanente para os servidores
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.
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, porém estressantes, que estão relacionadas ao cuidar
do outro.
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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.
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 sendo, portanto, fundamental uma ampla
divulgação e capacitação de pessoas sob a ótica do processo de integração ensino serviço.
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 a
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
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formação de profissionais, reforçando que os hospitais são instâncias e de ensino e
universitários.
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 Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) no 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.
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 Complexo Hospitalar. Programas de incentivo à
preceptoria além de capacitações devem ser planejadas para inserir mais
profissionais com esta atividade tão importante para formação dos profissionais.
A participação na orientação de estágios ainda se apresenta em pequeno
percentual de 14,3% em relação ao todo de servidores envolvidos com a formação
profissional nas unidades de educação e saúde do Complexo Hospitalar. Nesse
sentido, o planejamento de capacitações deve ser realizado para maior
envolvimento dos servidores nas atividades de ensino.
A participação em projetos de pesquisa e extensão é muito pequena em
todas as unidades do Complexo Hospitalar, sendo somente 6% dos respondentes.
Dentre os profissionais que mais participam dessas atividades de pesquisa estão os
médicos e os analistas de gestão totalizando cerca de 35 profissionais (20
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profissionais médicos e 15 analistas de gestão). Como já referido anteriormente um
planejamento de estímulo à pesquisa e à extensão deve ser traçado nas unidades
do Complexo Hospitalar.
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3.3.2 Avaliação 2019
Nesta seção, são analisadas as respostas dos 1.625 técnico-administrativos,
englobando tanto as unidades de educação como as unidades de educação e
saúde. Com relação ao vínculo com a UPE os respondentes estão distribuídos da
seguinte forma: 78% servidores estatutários; 13% funcionários terceirizados; 5%
servidores públicos cedidos à UPE; 3% estagiários e; 1% funcionários do Instituto de
Apoio a UPE (IAUPE). Sobre a faixa etária, 56% tinham de 31 a 50 anos, seguidos
por 33% com mais de 50 anos. A tabela 9 demonstra a distribuição dos
respondentes nas unidades de UPE.
Tabela 9 – Distribuição dos técnicos por unidade

Unidade
Campus Arcoverde
Campus Caruaru
Campus Garanhuns
Campus Mata Norte
Campus Mata Sul
Campus Petrolina
Campus Salgueiro
Campus Serra talhada
Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros
Escola Politécnica de Pernambuco (POLI)
Escola Superior de Educação Física (ESEF)
Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco (FCAP)
Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco (FCM)
Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças (FENSG)
Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP)
Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC)
Instituto de apoio a UPE (IAUPE)
Instituto de Ciências Biológicas (ICB)
Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco Prof. Dr. Luiz Tavares
da Silva (PROCAPE)
Reitoria
Total geral

Total
6
4
22
19
2
33
3
5
293
7
22
2
21
33
20
608
3
24
468
30
1.625

Sobre a escolaridade dos respondentes, 21% possuem ensino superior
completo e 43% possuem pós-graduação lato/stricto sensu, o que demonstra que
2/3 dos técnicos que responderam tem formação superior.
No que tange ao tempo de serviço na UPE, 35% têm até 10 anos na
instituição, 36% têm de 11 a 20 anos e 29% têm mais de 20 anos. Tal informação
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demonstra uma divisão similar das faixas de tempo, podendo-se ver resposta de
técnicos com mais experiência na universidade e outros mais novos na UPE.
A pesquisa iniciou buscando verificar os meios de comunicação que são mais
utilizados pelos técnicos para obtenção de informações sobre a Universidade de
Pernambuco e foi identificado que a maioria dos respondentes afirmou utilizar o site
da UPE (62%) e a televisão (28%), com pode ser visto no gráfico abaixo. Diferente
dos segmentos docente e discente, o grupo de WhatsApp não apresentou um alto
percentual entre os técnicos.
Gráfico 56: Como os técnicos acompanham as notícias da UPE

Foi perguntado também sobre que ações da UPE o técnico conhece (além
das que ele já está envolvido). A amostra revelou que 52% conhecem pelo menos 1
dos cursos de graduação oferecidos pela UPE; 42% pelo menos 1 dos cursos de
especialização e/ou residência da UPE e 30% Pelo menos 1 dos cursos de
mestrado e/ou doutorado da UPE, como pode ser visto no gráfico abaixo.
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Gráfico 57: Que ações da UPE que o técnico conhece (além das que ele já está envolvido)

Sobre a Ouvidoria, 64% dos respondentes relatam conhecer, mas nunca ter
utilizado, enquanto 26% alegam não conhecer ou não saber como funciona. Apenas
6% já acionaram a Ouvidoria da UPE, tendo avaliado o retorno dado sobre sua
demanda como satisfatório.
Outro tema discutido foi a comunicação interna na UPE. Ao se perguntar
especificamente sobre a comunicação interna no setor em que o técnico atua, esta
questão foi classificada como ótima e boa por 77% da amostra. Ao avaliar a
comunicação na unidade em que está lotado, 62% avaliaram como ótima e boa.
Além do nível local, é importante que a comunicação institucional esteja
alinhada com os técnicos da universidade. Nesse sentido, perguntou-se sobre a
percepção da comunicação institucional da UPE, tendo 80% dos técnicos avaliandoa de regular a ótimo.
Já a comunicação para a comunidade externa, ou seja, voltada para pessoas
que não fazem parte da comunidade acadêmica, foi apontada como regular, boa ou
ótima por 75% dos técnicos, revelando-se como a que possui mais margem de
melhoria, como pode ser visto no gráfico abaixo.
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Gráfico 58: Visão dos técnicos sobre tipos de comunicação na UPE
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Posteriormente foram feitas perguntas sobre as relações interpessoais no
ambiente de trabalho dos técnicos da UPE. Inicialmente, questionou-se sobre a
relação entre servidores de função técnica e alunos na UPE, tendo 64% dos
respondentes avaliado este item como ótimo/bom. Caso similar ocorreu na avaliação
das relações entre servidores de função técnica e professores da UPE, com 58%
dos respondentes avaliando como ótima/boa e também entre servidores de função
técnica e estagiários da UPE, onde 69% avaliaram a relação como ótima/boa.
Outro dado relevante foi a questão que trata sobre a relação entre servidores
de função técnica com sua chefia imediata onde identificou-se um percentual de
84% dos respondentes considerando a relação como ótima/boa, como pode ser
visto no gráfico 59.

96

Gráfico 59: Avaliação da relação dos servidores com a comunidade acadêmica

Em seguida, os técnicos foram questionados sobre quais ações acadêmicas
eles atuaram ou prestaram auxílio nos últimos 12 meses (além das atividades
técnicas e administrativas que eles realizam). Neste item foi verificado que 22%
realizaram preceptoria; 6% auxiliaram em um projeto de pesquisa realizado pela
UPE e 5% auxiliaram em projeto de extensão realizado pela UPE. Isso demonstra
um potencial de envolvimento maior dos técnicos da UPE nesses tipos de atividade.
Já em relação à participação dos técnicos nas ações realizadas pela UPE,
identificou-se que 39% participaram de eventos realizados pela UPE (palestras,
congressos etc.) e 31% foi atendido por um dos serviços oferecidos pela UPE em
suas unidades de educação, educação e saúde ou no complexo hospitalar (por
exemplo, atendimentos de serviços de saúde, ações de extensão voltada ao
atendimento da população etc.). No entanto, vale destacar que 1/3 nunca participou
de nenhum tipo de atividade oferecida pela UPE, como pode ser visto no gráfico
abaixo, o que revela outro ponto de atuação da universidade.
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Gráfico 60: Participação dos técnicos nas ações desenvolvidas pela UPE

Por serem parte de nossa comunidade acadêmica e representarem um
expressivo percentual dos colaboradores da universidade, os técnicos podem atuar
como disseminadores das ações realizadas pela UPE para a comunidade externa.
Para verificar o quanto isso ocorria, sobre que ações eles já indicaram a alguém da
comunidade externa, tendo 43% indicado um curso de graduação da UPE, 34%
indicado um curso de especialização/residência e 11% indicado um curso do Prolinfo
(Línguas e Informática), como pode ser visto no gráfico abaixo.
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Gráfico 61: Ações da UPE que os técnicos já indicaram para a comunidade externa

Ademais, foram feitas uma série de perguntas sobre educação continuada
dos técnicos da UPE, como pode ser visto no gráfico abaixo. Inicialmente foi
questionado sobre a avaliação da oferta de cursos na área de atuação do técnico
pela UPE, tendo 49% dos respondentes avaliado como ótima/boa. Já sobre os
eventos que a UPE oferece para área de atuação, identificou-se que 44% avaliaram
como ótima/boa.
Na avaliação sobre cursos oferecidos pelo Cefospe na modalidade presencial
identificou-se que 49% avaliaram como ótima/boa enquanto a avaliação sobre os
cursos oferecidos pelo Cefospe na modalidade EAD identificou-se que 43%
avaliaram como ótima/boa. Já na avaliação sobre Cursos oferecidos em parceria
entre a UPE e outras instituições identificou-se que 41% avaliaram positivamente
como ótima/boa.
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Dessa forma, nota-se uma avaliação geral positiva sobre a educação
continuada dos técnicos da UPE, com uma pequena margem de melhoria apontada
para os cursos e eventos internos focados na área de atuação desses servidores.
Destaca-se ainda o alto índice de servidores cujos cursos do Cefospe e as parcerias
com outras instituições voltadas à educação continuada não se aplicavam a sua
área de atuação.
Gráfico 62 – Avaliação dos Técnicos sobre Educação Continuada

Por fim, ao se perguntar aos técnicos sobre o propósito da UPE, pudemos
destacar as principais respostas abaixo. Vale destacar que a fala dos técnicos tem
foco na prestação de serviços à comunidade e no desenvolvimento dos
colaboradores da UPE. Também se observa um enfoque na formação de
profissionais que garantam um atendimento humanizado e que contribuam para o
desenvolvimento regional.
● “Formação acadêmica, associando ensino-pesquisa-extensão, prestação de
serviços à sociedade e comunidade acadêmica/funcionários”
● “Tem como objetivo ser uma Instituição que engloba ensino, pesquisa,
extensão e com relação às unidades de saúde, tem o objetivo de cuidar da
população, prestando uma assistência com qualidade”
● “Formar cidadãos conscientes de sua responsabilidade social, portadores dos
valores de justiça e ética, nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a
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inserção nos diversos setores profissionais e para a participação no
desenvolvimento da sociedade brasileira”
● “Oferecer ensino de qualidade formando profissionais comprometidos com
humanização”
● “Ser uma Universidade pública de qualidade no ensino, pesquisa, extensão e
assistência”
● “Fomentar a produção científica, a formação de recursos humanos
qualificados e prestar serviços à sociedade do Estado de Pernambuco”
● “Formar cidadãos aptos não somente para o mercado de trabalho, mas
principalmente comprometidos na construção de uma sociedade mais justa e
igualitária”
● “O propósito da UPE é o desenvolvimento social, técnico e científico,
acompanhando a evolução do trabalho no país e mais localmente, o estado
de Pernambuco”
● “Ser uma Universidade que busca sempre melhorar a qualidade e
disponibilidade de ensino à população. Ser excelente na formação de
profissionais que tenham, acima de tudo, a ética como norteadora de suas
ações e sejam altamente capacitados ao desempenhar suas profissões”
● “É garantir educação pública superior de qualidade, através do ensino,
pesquisa e extensão para que o conhecimento aqui produzido e transmitindose multiplique em benefícios para a sociedade, diminua as desigualdades
sociais e forme cidadãos para o mundo.

Tendo ainda o segmento de

educação básica educando e preparando crianças com ensino de qualidade”
● “Promover ações de ensino, pesquisa e extensão integrada à sociedade”
● “Proporcionar o desenvolvimento de pessoas através da educação pelos
cursos de graduação e pós-graduação presenciais e a distância, nos cursos
de capacitação para os servidores através do CEFOSPE e nos projetos
sociais e de educação para a comunidade”
● “É uma instituição que promove o desenvolvimento educacional dos cidadãos
com eficiência e compromisso, proporciona a sociedade uma contribuição
enorme ao progresso social e econômico local e regional”
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3.3.3 Avaliação 2020
Participaram da autoavaliação institucional da UPE no ano de 2020 um total
de 603 profissionais técnico-administrativos das unidades de educação e educação
e saúde da UPE. A distribuição desses profissionais por unidade pode ser vista na
tabela abaixo.
Tabela 10 – Distribuição dos técnicos por unidade
Unidade

Total

Campus Arcoverde

10

Campus Caruaru

11

Campus Garanhuns

22

Campus Mata Norte

22

Campus Mata Sul

3

Campus Petrolina
Campus Salgueiro

14
4
7

Campus Serra talhada
Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros

94

Escola Politécnica de Pernambuco (POLI)

26

Escola Superior de Educação Física (ESEF)

12

Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco (FCAP)

27

Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco (FCM)

8

Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças (FENSG)

8

Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP)
Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC)
Instituto de apoio a UPE (IAUPE)
Instituto de Ciências Biológicas (ICB)
Núcleo de Educação a Distância (NEAD)

12
124
0
17
1

Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco Prof. Dr. Luiz Tavares da Silva
(PROCAPE)
Reitoria

125
56

Total geral

603

Com relação ao vínculo com a UPE, a grande maioria dos respondentes são
servidores estatutários da UPE. Sobre a escolaridade dos respondentes, a maioria
dos técnicos que responderam têm formação superior. No que diz respeito à
autodeclaração de cor, a maioria dos técnicos se autodeclara de cor branca, seguida
por parda.
Com relação às ações de desenvolvimento pessoal, tanto no sistema de
avaliação de desempenho em relação às atividades desenvolvidas pelos servidores
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técnico/administrativos como nas ações de qualificação, a maioria dos respondentes
se concentrou entre ótimo e regular.
Com relação às ações de planejamento, os resultados dos relatórios
produzidos pelos órgãos da UPE para subsidiar o planejamento foram considerados
por 58% como ótimo a bom. A compatibilidade entre as atividades ofertadas na
unidade e os recursos financeiros disponíveis para execução é considerada de ótima
e boa para 48%. Já sobre a aquisição de materiais de consumo para a realização
das atividades técnico/administrativas, 50% responderam de ótimo a bom, como
pode ser visto no gráfico 63.
Gráfico 63 – Análise das ações de planejamento

O cumprimento da missão institucional foi avaliado como ótimo e bom por
77% dos respondentes e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) foi
considerado de ótimo a bom para 61% dos entrevistados, como pode ser visto no
gráfico abaixo.
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Gráfico 64 – Análise da missão e do PDI

Nos itens que tratam da responsabilidade social da instituição, nota-se que
tanto a inclusão de pessoas com deficiência como a inclusão de pessoas negras,
pardas e indígenas é considerada de ótima a boa pela maioria de respondentes
(conforme gráfico abaixo).
Gráfico 65 – Análise da inclusão na UPE
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Com relação aos impactos da UPE na sociedade, tanto a contribuição da
UPE em relação ao desenvolvimento econômico da região como o impacto das
atividades da UPE no atendimento às necessidades da comunidade local foram
considerados entre ótimo e bom para 71% dos respondentes. Já a contribuição da
UPE em relação ao patrimônio artístico e cultural de Pernambuco é considerada por
57% como sendo de ótima a boa, conforme gráfico abaixo.
Gráfico 66 – Análise do impacto da UPE na sociedade

Com relação aos aspectos institucionais, a transparência e a divulgação da
aplicação dos recursos financeiros, 53,0% avaliaram de ótima enquanto o
quantitativo atual de servidores técnico-administrativos para atender as demandas
foi considerado ruim ou péssimo por 43,0% dos respondentes.
O atendimento técnico-administrativo é ótimo ou bom para 58% e a
comunicação da UPE por meio do site e das redes sociais é considerada de ótima e
boa para 60%, como pode ser visto no gráfico abaixo.
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Gráfico 67 – Análise dos aspectos institucionais da UPE

A
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passou em 2020 devido à pandemia da Covid-19, 67% consideraram como ótima ou
boa. Ademais, a comunicação com a comunidade acadêmica nesse período foi
considerada ótima e boa por 61%.Já sobre o nível de conhecimento sobre
ferramentas tecnológicas relacionadas à sua atividade, 76% consideraram como
ótimo ou bom.
O

acesso

a

computador/tablet/smartphone

para

o

desenvolvimento

satisfatório das atividades foi considerado ótimo e bom para 60% e o acesso à
internet foi considerado ótimo ou bom para 59% dos entrevistados. Já o local na
residência para realizar as atividades foi ótimo/bom para 67% dos servidores
técnico/administrativos.
Portanto, a maioria dos técnicos administrativos possui conhecimento
tecnológico relacionado à atividade e conseguiu se adaptar ao trabalho remoto
durante a pandemia de covid-19 em 2020.
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Vale ressaltar também a grande quantidade de respostas, em especial pelos
servidores do complexo hospitalar devido à natureza de suas atividades, como pode
ser visto no gráfico abaixo.
Gráfico 68 – Análise do período remoto na UPE

Por fim, vale destacar nessa análise a situação atípica no Complexo
Hospitalar (CH), representado pelas suas 3 unidades de educação e saúde. O ano
de 2020 foi marcado por momentos difíceis, ocasionados pela pandemia do Corona
Vírus/ Covid-19; onde o CH através das suas unidades necessitou de planos e
ações rápidas, com adequações em todas as áreas hospitalares e ambulatoriais,
envolvendo estrutura física, equipamentos e treinamento de recursos humanos.
Foram adaptadas técnicas de assistência à saúde, o social e a nossa vida cotidiana.
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Neste cenário, a aplicação do questionário nas unidades de educação em
saúde resultou em 94 respondentes no CISAM, 124 do HUOC e 125 do PROCAPE,
tendo havido uma redução de 67,9%, 79,6% e 73,2% de respondentes nas referidas
unidades em relação à última versão em 2019. Essa redução se deu diante da
avassaladora pandemia que teve importante impacto nos hospitais, que foram
referência para o atendimento aos pacientes com COVID-19 notadamente HUOC e
PROCAPE.
Destacamos o CISAM, que mesmo não sendo referência para atendimento
COVID-19, deu suporte a toda rede de assistência à saúde da mulher,
principalmente as gestantes de alto risco, que foram referenciadas pela central de
leitos do Estado de Pernambuco. Na emergência do CISAM, quando identificados os
casos suspeitos de COVID-19, foram encaminhadas para o IMIP, que é referência
do Estado para COVID-19 nas gestantes, seguindo os protocolos de assistência
para esses pacientes no Estado.
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3.4 Avaliação dos egressos
3.4.1 Avaliação 2018
Nesse texto são apresentadas as análises dos resultados referentes à visão
de 305 egressos da UPE que participaram da autoavaliação em 2018.

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 à
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 69 - 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 70 - Os conteúdos abordados nos componentes curriculares do curso favoreceram suas
atividades de iniciação profissional?
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Quando indagados se as metodologias de ensino os desafiaram a aprofundar
conhecimentos e a 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 71 - As Metodologias De Ensino Utilizadas No Curso Desafiaram Você A Aprofundar
Conhecimentos E Desenvolver Competências Reflexivas E Críticas?

O gráfico abaixo retrata as respostas dos egressos sobre a possibilidade de o
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 72 - O curso propiciou experiências de aprendizagem inovadoras?

Quando pesquisado sobre a contribuição do curso no desenvolvimento da
consciência ética

no

exercício

profissional,

41,9%

do

total

dos

egressos
110

respondentes concorda totalmente com essa questão, enquanto 24,6% concordam
parcialmente e 14,7% concordam. O somatório desses percentuais permite concluir
que há uma expressiva manifestação de concordância à questão, por parte dos
respondentes.
Gráfico 73 - O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua consciência ética no exercício
profissional?

O gráfico abaixo apresenta o resultado das respostas dos egressos sobre a
possibilidade de o curso oferecer a oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.
Do total de respondentes, 52,8% concordam totalmente com essa questão,
enquanto 25,2% concordam e apenas 17,9% apontaram discordância em relação à
questão.
Gráfico 74 - No curso você teve oportunidades de aprender a trabalhar em equipe?

O gráfico abaixo representa o resultado das respostas quanto à possibilidade
de o curso aumentar a capacidade de reflexão e argumentação do estudante um
percentual de 39,3% dos respondentes afirmou concordar totalmente com a questão
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que, somados ao percentual dos que concordam 26,6%, totaliza-se um número
expressivo de 65,9% de respostas positivas.
Gráfico 75 - O curso possibilitou aumentar a capacidade de reflexão e argumentação?

Um percentual de 34,1% dos respondentes optou pela alternativa “concordam
totalmente” em relação à questão de o 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 76 - O curso desenvolveu sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre
soluções para problemas da sociedade?

O gráfico abaixo representa a manifestação dos egressos sobre a
possibilidade de o curso promover a ampliação do desenvolvimento da capacidade
de comunicação oral e escrita. A maioria das respostas expressa concordância em
relação à questão 42,3% estão de acordo totalmente, 25,9% estão de acordo
parcialmente e 15,1% afirmam que estão de acordo.
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Gráfico 77 - 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 2,6% discordaram.
Gráfico 78 - O curso desenvolveu sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente?

Quando averiguado 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 67,9% é o
somatório das três opções que compõem a escala da concordância.
Gráfico 79 - As relações professor-aluno ao longo do curso estimularam você a estudar e aprender?
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Quando examinados se foram oferecidas oportunidades aos estudantes para
superação de dificuldades relacionadas ao processo de aprendizagem foram obtidas
respostas interessantes 22,9% responderam que concordam com a questão,
enquanto 21,6% apontam discordância.
Gráfico 80 - 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 81 - A coordenação do curso esteve disponível para orientação acadêmica dos estudantes?

O Gráfico abaixo revela resultados significativos em relação à 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 estar de acordo. Apesar de a maioria haver
sinalizado positivamente, o número de discordância, também é expressivo.
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Gráfico 82 - 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 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 83- Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação
cientifica que estimulam o seu gosto pela pesquisa?

O gráfico abaixo expressa o resultado do seguinte questionamento: se o
curso ofereceu condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou
externos à 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 63,6% é o percentual de concordância à questão.
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Gráfico 84 - 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 quase a metade, 11,5%, responderam que concordavam
totalmente.
Gráfico 85- 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 86 - O curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas?
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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 87 - O curso propiciou acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos em sua
área de formação?
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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 88- 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.
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Gráfico 89 - 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 90 - 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 91 - Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ ou
estágios fora do país?
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Quando indagados se os estudantes participaram de avaliações do curso
21,3% responderam discordar totalmente, enquanto 19,7% marcaram concordo
totalmente, demonstrando uma disparidade entre os extremos.
Gráfico 92 - Os estudantes participaram de avaliações do curso?

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 93 - 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 94 - Os professores demonstraram domínio dos conteúdos abordados nas disciplinas?
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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 6,2% assinalaram a opção discordam
totalmente.
Gráfico 95 - 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 96 - A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários para apoio administrativo e
acadêmico?
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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 97 - 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 98- 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 99 - Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas foram adequados para a
quantidade de estudantes?
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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 100 - 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 101- 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 mais da metade 13,4% assinalaram a
opção concordo totalmente.
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Gráfico102 - 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 103 - A Instituição dispôs de refeitório, cantina e banheiros em condições que antederam as
necessidades dos seus usuários?
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3.4.2 Avaliação 2019
Participaram da autoavaliação 1.152 egressos de cursos de graduação e pósgraduação das diversas unidades da UPE como pode ser visto na Tabela abaixo.
Destaca-se que, 76% dos respondentes tinham até 30 anos de idade e 69%
concluíram o curso entre 2017 e 2019, o que demonstra que a maioria dos
participantes é jovem e se formou há pouco tempo.
Tabela 11 – Distribuição dos egressos por unidade

Unidade
Campus Arcoverde
Campus Caruaru
Campus Garanhuns
Campus Mata Norte
Campus Mata Sul
Campus Petrolina
Campus Salgueiro
Campus Serra talhada
Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros
Escola Politécnica de Pernambuco (POLI)
Escola Superior de Educação Física (ESEF)
Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco (FCAP)
Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco (FCM)
Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças (FENSG)
Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP)
Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC)
Instituto de Ciências Biológicas (ICB)
Núcleo de Educação à Distância (NEAD)3
Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco Prof. Dr. Luiz Tavares
da Silva (PROCAPE)
Total geral

Total
36
40
163
157
27
160
23
12
9
150
65
80
36
60
66
12
30
20
9
1155

Ao serem questionados sobre o tempo que levaram para concluir o curso,
64% dos egressos informaram ter se formado exatamente no período previsto pelo
curso. Por outro lado, 21% dos egressos disseram ter demorado mais do que o
tempo previsto devido a problemas pessoais.

3

O Núcleo de Educação à Distância (NEAD) não corresponde oficialmente a uma unidade de educação da UPE,
sendo na verdade um órgão suplementar da reitoria. No entanto, ele foi incluído como opção devido à
dificuldade dos alunos da educação à distância responderem este item, uma vez que muitos estão ligados a polos
de educação da Universidade Aberta do Brasil (localizados em cidades onde não há uma unidade de educação da
UPE).
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Em relação ao mundo do trabalho, 66% informaram estar trabalhando na área
em que se formaram ou em área relacionada, 14% não atuam na área em que se
formou e 20% estão inativos ou fora do mundo do trabalho. Dessa forma, observa-se
que embora exista um alto percentual de egressos atuando na área, 1/3 deles não
está exercendo a profissão que se formou.
Nesse sentido, procurou-se avaliar também a percepção do egresso sobre o
mundo do trabalho. Embora 50% dos egressos disseram ter levado menos de um
ano até conseguir um emprego, 43% dos respondentes avaliaram como difícil ou
muito difícil encontrar emprego na área em que se formou.
No quesito renda, 50% dos egressos declararam receber mensalmente até
R$ 3.000,00, 19% entre em R$3.000,00 e R$6.000,00, 11% acima de R$ 6.000,00 e
20% disso não possuir renda.
Ao se avaliar o vínculo empregatício dos egressos que estão trabalhando,
nota-se que a maioria é de funcionários públicos (42%), seguida por colaboradores
de empresa privada (33%) e profissionais autônomos (22%), como pode ser visto no
gráfico abaixo.
Gráfico 104 – Vínculo empregatício dos egressos

Ao perguntar ao egresso sobre as razões para ter escolhido o curso, 61% dos
respondentes dizem tê-lo feito por vocação/afinidade e 12% pela rápida inserção no
mundo do trabalho. Sobre a escolha da UPE, 50% disseram ter escolhido a
instituição devido a sua qualidade/reputação.
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Sobre questões gerais da comunicação na UPE, primeiramente os egressos
foram questionados sobre o conhecimento da Ouvidoria. 50% dos respondentes
informaram não a conhecer, e dos que conheciam apenas 4% informaram terem
utilizado a Ouvidoria e ter conseguido uma resposta satisfatória.
Em relação ao acompanhamento de notícias sobre a UPE, os principais
canais utilizados pelos egressos são: Site da UPE (48%), Página da UPE no
Facebook (41%) e grupo do curso (38%), como pode ser visto no gráfico abaixo.
Destaca-se que as redes sociais continuam com um importante canal de contato
com os alunos, mesmo depois que se formaram.
Gráfico 105 – Meios de comunicação que os egressos usam para acompanhar notícias da UPE

Foi perguntado ao egresso que atividades da UPE ele conhecia (com
exceção daquelas que ele esteve vinculado). Nesse sentido, 100% dos egressos
declararam conhecer pelo menos outro curso de graduação ofertado na instituição.
Além disso, 54% declararam conhecer pelo menos um dos cursos de
especialização/residência, o que revela o interesse dos alunos em continuar seus
estudos na UPE (gráfico abaixo).
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Gráfico 106 – Que ações da UPE o egresso conhece além daqueles em que esteve envolvido

Sobre possibilidades de desistência ao longo do curso, 16% dos egressos
pensaram em algum momento em desistir do curso devido às condições ofertadas e
8% devido ao cenário ruim para a profissão. Adicionalmente, ao serem questionados
se escolheriam o mesmo curso, caso pudessem voltar à época do vestibular, 70%
disseram que manteriam sua escolha.
Ao serem perguntados sobre terem feito algum curso após a formação, 35%
afirmaram ter feito especialização/residência e 14% disse ter feito um curso de curta
duração na área, como pode ser visto no Gráfico abaixo. Mais uma vez, nota-se uma
demanda por educação continuada dos egressos da UPE.
Gráfico 107 – Cursos feitos após se formar
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Em seguida, foram feitas várias perguntas focadas na Organização DidáticoPedagógica do curso, visando entender como o egresso avaliava o impacto desses
itens no seu processo de formação.
Em todos os itens avaliados, as respostas se concentram nas opções
regular/bom/ótimo (como pode ser visto no gráfico abaixo), com destaque para o
domínio do conteúdo pelo professor, desenvolvimento da comunicação (oral e
escrita) e desenvolvimento de trabalho em equipe (o que demonstra uma percepção
bem similar a dos discentes da UPE).
Embora

tenham

apresentado

pequenos

percentuais

de

avaliação

ruim/péssima, vale destacar a articulação entre teoria e prática e a metodologia de
ensino utilizada pelos professores como pontos de melhoria na UPE. Tais itens
podem ser trabalhados com o uso de metodologia ativas de ensino, o que ao mesmo
tempo cria um ambiente imersivo e focada na prática profissional.
Gráfico 108 – Impacto da organização didático-pedagógica na formação do egresso
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Sobre a oferta de materiais didáticos, os discentes avaliaram positivamente os
livros físicos (41% como ótimo/bom) e negativamente os livros virtuais (33% como
ruim/péssimo), como pode ser visto no gráfico abaixo. Isso demonstra que há uma
necessidade de maior curadoria (ou de oferta) de material virtual para os alunos
como forma de material básico/complementar.
Ao avaliarem as oportunidades para participação em projetos ou eventos
quando eram alunos, 79% avaliaram entre ótimo e regular a oferta de eventos ao
longo do curso, 68% entre ótimo e regular a oferta de projetos de extensão, 64%
entre ótimo e regular a oferta de projetos de pesquisa e 63% entre ótimo e regular a
oferta de projetos de monitoria.
Gráfico 109 – Percepção sobre oferta de projetos e materiais didáticos pelos egressos

Por fim, ao se perguntar aos egressos sobre o propósito da UPE, pudemos
destacar as principais respostas abaixo. No geral, nota-se que a fala do egresso tem
como foco a formação profissional para o bem comum da sociedade pernambucana
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e do país. Os egressos destacam também a importância do tripé ensino, pesquisa e
extensão.
● “Formar profissionais capacitados para além do exercício profissional
qualificado também ter uma atuação social que contribua para o bem comum”
● “Permitir que Ensino, Pesquisa e Extensão caminhem sempre juntos de forma
a levar o conhecimento adquirido em sala de aula à sociedade”
● “Promover ensino, pesquisa e extensão visando o desenvolvimento da
sociedade pernambucana”
● “Fornecer formação acadêmica de qualidade, criando bons profissionais,
realizando pesquisas úteis a sociedade e retornando a sociedade projetos e
serviços de qualidade, sempre se lembrando da população que sustenta a
formação de todos”
● “Formar profissionais com sua base educacional sustentada pelo tripé:
extensão, ensino e pesquisa”
● “Contribuir com ensino, pesquisa e extensão em diversas áreas, formando e
qualificando profissionais para o mercado de trabalho e para a comunidade”
● “Formar profissionais com olhar humanizado e com capacidade de trabalhar
em equipe para o bem da sociedade”
● “Sempre pautada no ensino, pesquisa e extensão, vejo como principal
objetivo desta IES, formar profissionais de qualidade de modo generalista
visando suprir as necessidades da população, promovendo também
estímulos à pesquisa”
● “Formar cidadãos de bem para a sociedade”
● “A UPE tem como propósito formar e capacitar recursos humanos para
contribuírem no desenvolvimento da sociedade”
● “Desenvolver habilidades técnicas, sociais e para melhorar a qualidade de
vida da população onde a Universidade está presente”
● “Promover o desenvolvimento da(o) região/estado/país por meio da formação
de pessoas capazes de transformar a sociedade”
● “Formar além de profissionais competentes, formar cidadãos que contribua
para o desenvolvimento da sociedade”
● “Formar profissionais de qualidade para o mercado de trabalho e desta forma
contribuir com o desenvolvimento do país”
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3.4.3 Avaliação 2020
Participaram da autoavaliação institucional da UPE no ano de 2020 um total
de 347 egressos das unidades de educação e educação e saúde da UPE (tanto da
graduação como da pós-graduação).

Com relação ao ano de conclusão dos

egressos, tivemos 40,63% no período de 2014-2016 e 44,96% no período de 20172020. A faixa etária predominante foi de 21 a 30 anos e em relação à cor
autodeclarada, a predominância foi branca.
Dentre os respondentes, 316 são egressos dos cursos de graduação e 89 dos
cursos de pós-graduação (58 respondentes são egressos dos dois níveis de ensino).
Na graduação, os maiores números de egressos respondentes são dos cursos de
Bacharelado em Administração (n = 34), Licenciatura de Ciências Biológicas (n =
26), Licenciatura em Educação Física (n = 27) e Licenciatura em Matemática (n =
31). Já na pós-graduação, a maioria dos egressos foi oriunda dos cursos de
especialização/MBA (n=29).
A renda familiar é um requisito primordial para analisarmos a classe social
que os alunos da Universidade apresentam, através desta informação podemos
perceber se o aluno pertence a classe A, B ou C e também é fundamental para
investimentos em bolsas de estudo, auxílios dentre outras políticas. Nesse sentido, o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) utiliza a renda mensal de todos
os residentes da mesma casa para elencar dos mais ricos aos mais pobres. Os
rendimentos que são calculados são quaisquer fontes de renda dos residentes da
casa. Seja salário, aluguel, benefícios do Governo, por exemplo. Para levar em
consideração os valores do cálculo, é usado o valor do salário-mínimo vigente. Em
2020, ano da análise do questionário em questão , o salário-mínimo foi de R$ 1.045.
Com os dados obtidos podemos perceber que em sua maioria a classe social
predominante dos egressos da UPE é B e C, na classe A ainda temos um número
considerado baixo de apenas 12 alunos segundo a classificação do IBGE.
Ainda em relação ao perfil dos egressos, foi verificado que 61,09% cursaram
o ensino médio em escola pública. Em números absolutos destacam-se as unidades
de Garanhuns, Mata Norte e Petrolina como maior número de alunos oriundos de
escolas públicas. Já em relação ao ingresso na UPE por meio de cotas, temos que
81,27% não utilizaram o sistema de cotas da instituição. Ademais, houve 58
(16,71%) estudantes que utilizaram o sistema de cotas para ingresso na instituição.
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A missão é a razão de ser de uma Instituição. É muito importante para
Universidade compreender a real missão da instituição na visão dos seus egressos.
Desse modo, destaca-se que a missão da UPE é contribuir para o desenvolvimento
sustentável de Pernambuco através do ensino, da pesquisa e da extensão
universitária. A UPE é uma instituição pública de ensino superior presente em todas
as regiões do Estado e ter uma boa avaliação pelos estudantes acima de 70% é um
importante indicador para a Universidade. Já em relação ao PDI, nota-se que muitos
egressos (56 respondentes) ainda não o conhecem, como pode ser visto no gráfico
abaixo.
Gráfico 110 – Avaliação da missão e do PDI da UPE

A Universidade de Pernambuco colabora diretamente com o desenvolvimento
econômico local, regional e nacional. Por estar presente da capital ao sertão, a UPE
vem firmando parcerias com empresas, órgão estatais e também com institutos
nacionais e internacionais fomentando assim o desenvolvimento econômico
regional. De acordo com as respostas, há o reconhecimento pela maior parte dos
egressos como ótima (119) e boa (157) em relação à contribuição da UPE com o
desenvolvimento econômico da região.
Ademais, um dos pilares da missão da Universidade de Pernambuco é o
extensionismo, ou seja, trazer a comunidade para dentro da universidade através
das suas ações de extensão. Vários projetos e editais da universidade procuram
inserir a comunidade, e para isso a Universidade tem sua Pró-Reitoria de Extensão
e Cultura(PROEC), objetivando a disseminação da extensão, entendida como
processo educativo, cultural e científico. Neste sentido, os respondentes consideram
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as ações extensionistas como ótima (98 respondentes) e bom (155) em sua grande
maioria.
Complementarmente, a Universidade de Pernambuco por meio da PROEC
procura incentivar ações de cultura e manifestações artísticas que procuram
resgatar as raízes culturais de grupos organizados em âmbito regional, nacional e
internacional. Estas ações culminam no âmbito: Desenvolvimento cultural; Cultura,
memória e patrimônio; Cultura e memória social; Cultura e sociedade; Folclore,
artesanato e tradições culturais; Produção cultural e artística na área de artes
plásticas e artes gráficas; Produção cultural e artística na área de fotografia, cinema
e vídeo; Produção cultural e artística na área de música e dança e Produção teatral
e circense.
Através das respostas a este questionamento percebemos que 73 (setenta e
três) dos respondentes consideram ótimas as ações da Universidade e a grande
maioria, ou seja, 143 (cento e quarenta e três respondentes ) consideram como boa
seguida de 86( oitenta e seis) como regular, como pode ser visto no gráfico abaixo.
Gráfico 111 – Avaliação do impacto na UPE na sociedade

Com relação aos aspectos institucionais da UPE, dos egressos que
responderam a este questionário, mais de dois terços consideram o quantitativo
atual de servidores técnico-administrativos como regular ou bom, no caso 135 (cento
e trinta e cinco) consideram bom e 101 (cento e um), regular. Os que consideram
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ruim foram 42 (quarenta e dois), seguidos de 35 (trinta e cinco) que avaliam como
ótimo e 18 (dezoito) como péssimo. Neste aspecto podemos perceber que é de
extrema importância aumentar o quantitativo de servidores técnico-administrativos,
pois o que existe na Universidade não supre a alta demanda.
Ao analisar as respostas a esta pergunta, dadas pelos questionados,
percebemos que a grande maioria (92,6% do total) avalia o atendimento técnicoadministrativo como ótimo, bom ou regular. No caso foram 127 (cento e vinte e sete)
consideram bom, 108 (cento e oito) os que consideram regular, seguidos de 68
(sessenta e oito) como ótimo. Os que avaliaram como ruim foram 23 (vinte e três) e
péssimo, 11 (onze). Apesar de toda dificuldade e pela escassez de funcionários
públicos, o atendimento técnico-administrativo é bem-visto pelos egressos e merece
aqui o nosso destaque.
Considerando a inserção da UPE nas redes sociais e nos meios de
comunicação digital e analisando o retorno dado através desta pergunta, podemos
concluir que a maioria dos questionados se encontra satisfeita com a comunicação
da UPE por meio do site e das redes sociais, visto que 128 (cento e vinte e oito), que
correspondem a 36,88%, consideram bom, 99 (noventa e nove) ou 28,53%, regular
e 57 (cinquenta e sete) ou 16,42%, ótimo. Os que consideram ruim foram 34 (trinta e
quatro) ou 9,79% e 23 (vinte e três) ou 6,62% avaliam como péssimo.
Ainda sobre os aspectos institucionais, foi tratada da transparência e
divulgação da aplicação dos recursos financeiros das unidades que compõem a
UPE. Considerando os 347 respondentes temos que 42,36% consideram que a UPE
tem perfil ótimo e bom em termos de transparência e divulgação da aplicação dos
recursos financeiros das unidades. Contudo, 32,85% avaliaram que a UPE é regular
na divulgação e aplicação de recursos financeiros. Outrossim, foi observado que
18,44% avaliam de ruim a péssimo o presente item.
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Gráfico 112 – Avaliação dos aspectos institucionais da UPE

Considerando o eixo de responsabilidade social, foi avaliada a inclusão de
pessoas negras, pardas e indígenas na UPE. A partir do questionário aplicado,
temos que 76,08% do total de pessoas respondentes (n = 347) declararam que a
UPE possui ação que transita entre ótimo e bom. As unidades que possuem o maior
número de pessoas que têm esta opinião são as unidades ESEF, Garanhuns, Mata
Norte, e Petrolina. Ademais, houve 5,47% que atestam que a UPE trata do tema de
maneira ruim ou péssima.
Já em relação à inclusão de pessoas com deficiência na UPE, 35,36%
avaliam que a UPE trata do assunto de maneira ótima ou boa, 23,34% declaram que
atua de maneira regular e 6,72% avaliam que o tema é tratado de maneira ruim ou
péssima. A partir do resultado obtido, entende-se que a UPE necessita prover
melhorias, as quais podem ser de infraestrutura, ações, programas, dentre outros,
voltadas para pessoas com deficiência.
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Gráfico 113 – Avaliação da inclusão na UPE

Em seguida foi avaliado se os egressos da UPE possuíam algum vínculo
empregatício durante a execução do curso. A partir das respostas obtidas, 248
(71,47%) são estudantes que não possuíram vínculo empregatício durante a
realização do curso de graduação. Ademais, 92 egressos executaram a atividade de
estudante e exerceram vínculo empregatício durante o curso. Ademais, 16,42%
receberam algum tipo de apoio social enquanto estava no curso. Em números
absolutos as unidades da Mata Norte e Petrolina foram as que apresentaram a
maior quantidade de apoio social.
Por fim, foram avaliadas as opções de pós-graduação disponíveis na UPE.
Em relação ao lato sensu (especialização/MBA ou Residência), houve uma avaliação
entre ótimo e bom para 50,14% dos egressos. Em adição, 75 (21,61%) classificaram
como regular e 1,49% avaliaram como ruim ou péssimo. Contudo, 76 (21,90%)
declararam desconhecimento sobre a qualidade dos cursos de especialização/MBA
ou Residência.
Já em relação aos cursos stricto sensu, 27,61% avaliam os cursos de
Mestrado e Doutorado ofertados pela UPE como ótimo e bom. Contudo, 72 (20,75%)
declararam desconhecimento sobre a qualidade dos cursos de mestrado e
doutorado da UPE. Destarte, é necessário que a instituição promova maior divulgação
dos cursos e principalmente dos resultados obtidos nos mesmos.
136

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
4.1 Pontos fortes
● Boa avaliação do ambiente de trabalho (tanto nas unidades de ensino e
reitoria quanto no complexo hospitalar) dos técnicos;
● 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);
● Importância dos editais PFA para a realização de ações de ensino, pesquisa
e extensão pelos docentes da UPE;
● Bom nível de conhecimento dos docentes e discentes sobre os cursos e
projetos desenvolvidos na UPE, não ficando restritos a seu próprio trabalho;
● Alto uso do WhatsApp pelos docentes e discentes como ferramenta de
comunicação sobre notícias da UPE;
● Boa avaliação dos livros e materiais complementares pelos docentes;
● Interesse dos discentes em aprender um segundo idioma (inglês, chinês e
espanhol);
● Interesse dos discentes em participar de projetos de pesquisa, extensão ou
ensino;
● Boa

avaliação

do

domínio

do

conteúdo

pelos

professores

e

o

professores

e

o

desenvolvimento de sua comunicação (oral e escrita);
● Boa

avaliação

do

domínio

do

conteúdo

pelos

desenvolvimento de sua comunicação (oral e escrita);
● Grande quantidade de técnicos com nível superior completo;
● Técnicos avaliam como boa a comunicação do setor e da unidade;
● Técnicos demonstram boa relação com chefia imediata e com os demais
membros da comunidade acadêmica (discentes, professores e outros
técnicos);
● Egressos consultam o site da UPE e a página da UPE no Facebook;
● Egressos têm interesse na especialização/residência;

137

● Excelente avaliação do cumprimento da missão da UPE por todos os
segmentos;
● Boa avaliação da contribuição econômica e do atendimento à comunidade
local pela UPE (por todos os segmentos);
● Boa avaliação da inclusão de pessoas negras, pardas e indígenas na UPE;
● Boa avaliação da reitoria e diretorias no período da pandemia;
● Boa avaliação da comunicação da UPE no período da pandemia;
● No geral, boa adaptação dos docentes no período remoto e
● No geral, boa avaliação dos discentes sobre o período remoto.

4.2 Pontos de melhoria
● Má avaliação da segurança nas unidades de educação;
● Má avaliação do acervo das bibliotecas (tanto físico como virtual);
● Má avaliação da infraestrutura das áreas de convivência;
● Baixa adesão de preceptoria no Complexo Hospitalar;
● Baixa participação dos docentes da UPE em editais ofertados por instituições
de fomento;
● Baixo uso de ambientes virtuais de aprendizagem pelos docentes da UPE;
● Pouco uso de metodologias ativas de ensino;
● Alunos relatam não conseguir acompanhar o ritmo do curso;
● Discentes se queixam da falta de articulação entre teoria e prática;
● Discentes se queixam da baixa oferta de projetos de pesquisa e do repositório
virtual;
● Os custos mais recorrentes apontados pelos discentes para fazer o curso na
UPE foram alimentação e livros;
● Alunos relatam não conseguir acompanhar o ritmo do curso;
● Técnicos avaliam como ruim a comunicação da UPE com a comunidade
externa;
● Falta de cursos e eventos voltados a área de atuação dos técnicos;
● Baixo nível de atuação dos técnicos nas atividades de pesquisa/extensão;
● 36% dos egressos dizem ter demorado mais que o tempo padrão para se
formar;
● 1/3 dos egressos não exerce a profissão que se formou;
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● Os pontos com pior avaliação na organização didático-pedagógica pelos
egressos foram a metodologia do curso e a articulação entre teoria e prática;
● Má avaliação de livros e materiais virtuais pelos egressos;
● Possibilidade de melhoria na contribuição da UPE nos aspectos artísticos e
culturais do estado;
● Necessidade de melhoria nas condições de inclusão de pessoas com
deficiência;
● Baixo quantitativo de técnicos para as demandas da UPE (destacado por
todos os perfis);
● Pouco conhecimento do PDI pelos técnicos e discentes;
● Parcela significativa de discentes e egressos não soube opinar sobre os
cursos de pós da UPE e
● Acesso a computador e internet apontado como principais dificuldades de
discentes e técnicos no período remoto.
4.3 Sugestões de ações
● Melhoria

e

qualificação

das

condições gerais

da

infraestrutura

da

Universidade de Pernambuco, em especial as áreas de convivência e dos
aspectos de acessibilidade;
● Ampliação do acervo das Bibliotecas, tanto no acervo virtual, como físico;
● Expansão das preceptorias e projetos de pesquisa/extensão no Complexo
Hospitalar;
● Desenvolvimento de uma Política de Segurança para as Unidades de
Educação;
● Fortalecimento das boas práticas de atividades em equipe realizadas pelos
discentes e dos TCCs na UPE;
● Fortalecimento das boas práticas que resultem em um bom clima
organizacional e na boa relação com as coordenações de curso;
● Pontuação extra nos projetos PFA para professores que comprovem
submissão em projetos de órgãos de fomento;
● Buscar uso institucional do WhatsApp como meio de divulgação de
informações para os docentes e discentes. Como os técnicos se mostraram
139

mais resistentes a essa ferramenta, sugere-se buscar outras formas
institucionais de comunicação (mural, e-mail, reuniões periódicas);
● Uso do Instagram com foco maior no público discente e do Facebook com
foco nos egressos;
● Capacitação dos docentes em metodologias ativas de ensino e divulgação de
boas práticas desenvolvidas nas unidades;
● Contato com representação estudantil, visando buscar formas de auxiliar os
alunos com dificuldade de acompanhar o curso no intuito de minimizar os
índices de evasão e retenção;
● Uso de ambientes virtuais de aprendizagem como forma de complementar as
disciplinas e manter contato entre docente e discente. Expansão do material
ofertado virtualmente, visando dar maior possibilidade de acesso, diminuindo
assim custo com aquisição dos livros;
● Projeto de restaurante universitário ou parceria com empresas para diminuir
os custos dos discentes com alimentação;
● Promover maior envolvimento dos técnicos e dos discentes nos projetos de
pesquisa;
● Desenvolver eventos e cursos de capacitação focados nas áreas de atuação
dos técnicos da UPE, visando formação continuada;
● Promover capacitação para criação de empresas junto aos discentes;
● Divulgação dos cursos de especialização/residência junto aos técnicos e
egressos da UPE;
● Maior divulgação junto aos discentes dos cursos de línguas na UPE, em
especial os ofertados pelo Prolinfo e pelo Instituto Confúcio;
● Aprimorar ações de voltadas à cultura de Pernambuco desenvolvidas na
UPE;
● Convocação de novos técnicos concursados para suprir a alta demanda da
UPE e
● Maior divulgação do PDI com técnicos e discentes.
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