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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 prática a reflexão, adquire conhecimentos e fortalece as atividades e ações
acadêmicas e administrativas.
Na lei 10.861/2004, que institui do Sistema Nacional do Ensino Superior
(SINAES), são previstas dez dimensões que tem 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 na tabela 1.
Tabela 1 – Eixos avaliativos da Autoavaliação institucional
Eixo Avaliativo
Planejamento e Avaliação
Institucional
Desenvolvimento Institucional
Políticas Acadêmicas

Políticas de Gestão
Infraestrutura Física

Dimensões de avaliação
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
diretamente às categorias dos docentes, técnicos e egressos. Já na categoria dos
discentes foram analisados os resultados do ENADE mais recente em cada curso.
Com relação às dimensões avaliadas, em 2018 houve uma avaliação transversal
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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. Neste 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

Dessa forma, este relatório parcial da autoavaliação institucional 2019 pretende
demonstrar como os segmentos de Docentes, Discentes, Egressos e Técnicos
enxergam e se relacionam com as diversas ações desenvolvidas nessas três
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.

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.
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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 Dr. Luís Tavares da Silva (Procape), o Hospital
Universitário Oswaldo Cruz (Huoc) e o Centro Integrado de Saúde Amaury de
Medeiros (Cisam). Ademais, a UPE conta com quatro Escolas de Aplicação com
Ensino Fundamental e Médio situadas em Recife, Nazaré da Mata, Garanhuns e
Petrolina.
Neste contexto, a UPE oferece 56 cursos de graduação presencial, 5 cursos
de graduação à distância, 23 cursos stricto sensu (sendo 18 mestrados e 5
doutorados) e 104 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 Leandro Pereira dos Santos – Discente/Santo Amaro
Cézar Augusto Cerqueira – Docente/Benfica
Edilson José da Silva – Representante da Sociedade Civil
Innarah Ianael de Souza Meneses – 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
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1.3 Composição das comissões setoriais de avaliações (CSA)
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Pronto Socorro Dr. Luís 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
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)
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

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
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
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▪

▪

▪

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 de 2019 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
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 de todas 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”, 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
vem sendo feitas ao longo do ano para a melhoria da universidade.
Na tabela 2, podem ser observadas as atividades desenvolvidas ao longo do
ano.
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Tabela 2 – Cronograma de atividades da CPA
ATIVIDADE DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO,
EDUCAÇÃO E SAÚDE E COMPLEXO
PERÍODO
RESPONSÁVEL
HOSPITALAR
Envio do Relatório 2018 para o CONSUN e
01 a
CPA
Apresentação
19/03/19
Realização dos ajustes apontados pelo CONSUN
20 a
e encaminhamento para o Ministério da
CPA
31/03/19
Educação
01 a
CPA e Direção das
Ratificação/Atualização das CSAs;
30/04/19
unidades
Devolutiva da CPA com as CSA’s de cada
01 a
Unidades de Educação, Educação e Saúde e
CPA e CSA’s
30/04/19
Complexo Hospitalar
Devolutivas das CSA’s com a comunidade
01 a
CSA’s
acadêmica
31/05/19
CPA com reitoria e
Discussão com a gestão sobre os resultados da
01 a
CSA’s com direção
Avaliação Institucional
31/05/19
da unidade
Revisão dos Instrumentos de Coleta de dados
01 a
CPA e CSA’s
para aplicação em 2019
30/06/19
01 a
Cadastramento dos questionários na plataforma
CPA
10/07/19
11 a
Teste piloto e validação do instrumento
CPA e CSA’s
30/07/19
Divulgação e Aplicação de Autoavaliação para
01/08 a
Equipe CPA e
Unidades de Educação, Educação e Saúde e
30/09/19
CSA´s
Complexo Hospitalar;
Processamento das Respostas das Unidades de
01 a
Educação, Educação e Saúde e Complexo
CPA
30/10/19
Hospitalar
01 a
Análise de Dados da Autoavaliação
CPA
30/11/19
Organização do material enviado pelos membros
01 a
CPA
da CPA
30/12/19
01 a
Recesso
CPA
31/01/20
01/02 a
Elaboração do relatório final
CPA
20/03/20
Envio do Relatório para o CONSUN e
18/03/20
CPA
Apresentação
Realização dos ajustes apontados pelo CONSUN
27/03 a
e encaminhamento para o Ministério da
CPA
10/04/20
Educação
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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 2019 tiveram o formato de questionários, elaborados coletivamente pelos
representantes da CPA e aplicados por meio de uma plataforma virtual com
mobilização dos respondentes pelas CSAs em todas as unidades da UPE. Tais
questionários foram divididos em quatro categorias, a saber: Docentes, Técnicos,
Discentes e Egressos.
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 seguido, foram aplicadas questões específicas para cada um dos quatro
segmentos (ver anexos), focadas nas dimensões “Políticas de ensino, pesquisa e
extensão” e “Política de atendimento aos discentes”, além de questões de perfil
específicas de cada categoria.
A tabela 3 apresenta o número de respondentes estratificado por segmento,
destacando a maior participação dos discentes, seguida do grande número de
técnicos.
Tabela 3 – Quantidade de respondentes na avaliação institucional 2019
CATEGORIA
Quantidade
Docente
701
Discente
2.191
Técnico
1.625
Egresso
1.155
TOTAL
5.672

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.
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Foram elaborados ainda relatórios descritivos por curso (no caso dos
segmentos Docente, Discente e Egresso) e por unidade (no caso do segmento dos
técnicos.
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3. ANÁLISE DOS DADOS
Nesta seção, são apresentados os dados compilados da autoavaliação do
ano base 2019, separando as respostas por segmento avaliador.
3.1 Avaliação Dos docentes
Participaram da avaliação um total de 701 docentes, de todas as unidades de
educação, unidades de educação e saúde e do complexo hospitalar da UPE. A tabela
4 demonstra a divisão dos respondentes de acordo com a unidade de lotação.
Tabela 4 – 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 Dr. Luís 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 a 60
anos, sendo 32% entre 31 a 40 anos; 23% entre 41 e 50 anos e 25% entre 51 e 60

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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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
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 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 1.
Gráfico 1: 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
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de informações, buscando-se assim estratégias que possam maximizar seu potencial.
O detalhamento pode ser visto no Gráfico 2.
Gráfico 2 - Como você acompanha as notícias da UPE?

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 % conhecer pelo menos um
dos cursos stricto sensu. O Gráfico 3 demonstra a distribuição das demais questões.
Gráfico 3 - 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 costuma enviar projetos para as seleções de
Monitoria/PFA (40%), Extensão/PFA (41%) e Pibic/PFA (30%). Neste ponto, destacase a importância do PFA em duas diversas modalidades como principal meio de
fomentar as atividades dos docentes. O Gráfico 4 demonstra a distribuição dessas
participações.
Gráfico 4: 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 costuma participar. 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 5.
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Gráfico 5: Editais de instituições de pesquisa nos quais os docentes da UPE costumam
participar

Sobre as metodologias de ensino utilizadas nas aulas, 81% dos docentes utiliza
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 6.
Gráfico 6: Metodologias de ensino utilizadas pelos respondentes
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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. O detalhamento pode ser visto no gráfico
7.
Gráfico 7: Recursos didáticos utilizados nas aulas

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 pode-se ver no gráfico 8).
Gráfico 8: Avaliação dos materiais didáticos pelos docentes
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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.
•

“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 pós-graduação 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”
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•

“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”

•

“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 a 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 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”

3.2 Avaliação dos discentes

Nesta seção, são analisados os resultados obtidos junto 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 5.
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Tabela 5 – 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 Dr. Luís 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 tinha de 21 a 30 anos e 42,4% tinha
menos de 20 anos, o que revela um grupo bastante jovem.
Ao serem questionados sobre a situação financeira, 58,7% dos alunos afirmou
não ter renda e ter seus gastos financiados pela família ou outras pessoas, ao passo
que 16,8% dos alunos informaram que tem renda, mas recebem ajuda de familiares
ou outras pessoas (Tabela 6).
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 tem seus gastos financiados por programas governamentais (7,2%),
a exemplo do Bolsa-Família.

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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Tabela 6 – 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.
Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras
pessoas para financiar meus gastos.

4,9%
16,8%

Quando indagados sobre os custos mais significativos que possuem para
realizar seu curso na UPE, 65% dos estudantes destacou 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 9.
Gráfico 9: Custos que os discentes têm para realizar seu curso na UPE

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 tem utilizado.
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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 10.
Gráfico 10: 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, 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 demonstrar um bom fluxo geral de informações
entre as ações das diferentes unidades, como pode ser visto no Gráfico 11.
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Gráfico 11: O que o discente conhece na UPE

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, destacase 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 tem a perspectiva de se
formar dentro do tempo previsto para o curso. Dos 25% que acreditam que levarão
mais tempo que o previsto, indicam que 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 12.
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Gráfico 12: Motivos que os discentes citaram que poderiam levá-los a desistir do curso

Os alunos foram indagados, ainda, sobre o interesse participação nos cursos
complementares oferecidos pela UPE. Observa-se no gráfico 13 que 56% dos
discentes fazem ou tem interesse em fazer o curso complementar de Inglês pelo
Prolinfo e 15% fazem ou tem 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.
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Gráfico 13: 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
deseja 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 14.
Gráfico 14: Percentual de interesse dos discentes em participar de projetos
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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 15 se refere à avaliação realizada pelos estudantes
sobre os planos de ensino apresentados. De acordo com o gráfico 15, 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 15
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% indicou o ‘excelente’, enquanto
28% o ‘regular’.
Outra questão importante abordada foi a da relação professor-aluno e o
estímulo à aprendizagem. O gráfico 15 aponta os resultados quanto às avaliações
realizadas pelos estudantes. Dos 2.191 respondestes, 37% avaliou como ‘bom’,
enquanto 25% avaliou 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 15 representa os dados obtidos. Do total de respondentes, 42% pontou 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 15 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 15 apresenta o resultado das
avaliações realizadas. De acordo com o observado, 48% dos respondentes sinalizou
como ‘bom’, 21% como ‘excelente’ e 22% como ‘regular’.
Foi investigada, ainda, a atualização do material trabalhado em sala de aula. O
gráfico 15 informa que 41% dos respondentes sinaliza como ‘bom’, enquanto 22%
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sinaliza como ‘excelente’. O gráfico 15 aponta ainda que 24% dos estudantes indica
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 15
expressa o resultado do ‘olhar’ do estudante sobre o desenvolvimento desta estratégia
em seus respectivos cursos na UPE. Dos 2.191 respondentes, 42% indicou como
‘bom’, 24% como’ regular’ e 20% como ‘excelente’.
Gráfico 15: 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 o
domínio do conteúdo pelos professores, o desenvolvimento da comunicação do
discente (oral e escrita) e os planos de ensino apresentados pelos professores. Já
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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 a 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 16.
Gráfico 16: Avaliação dos discentes sobre a oferta de projetos e materiais no curso em que
estuda
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A disponibilidade física de livros e materiais na biblioteca é de suma
importância para o processo de ensino-aprendizagem. O gráfico 16 representa o
resultado da avaliação do indicador. Do total de respondentes, 29% avaliou como
‘regular’, 27% avaliou como ‘bom’ e 13% avaliou como ‘excelente’. Já sobre a
qualidade do repositório virtual, a maior parte dos estudantes, 28%, avaliou como
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”

3.3 Avaliação dos técnicos
Nesta seção, são analisadas as respostas dos 1.625 técnico-administrativos.
Com relação ao vínculo com a UPE os respondentes estão distribuídos da seguinte
forma: 78% servidores estatutários; 13% funcionários terceirizados; 5% servidores
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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 7 demonstra a distribuição dos respondentes nas
unidades de UPE.
Tabela 7 – 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 Dr. Luís 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
1625

Sobre a escolaridade dos respondentes, 21% possui ensino superior completo
e 43% possui 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% tem até 10 anos na instituição,
36% tem de 11 a 20 anos e 29% tem mais de 20 anos. Tal informação demonstrar
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 17. Diferente dos
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segmentos docente e discente, o grupo de WhatsApp não apresentou um alto
percentual entre os técnicos.
Gráfico 17: 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 18.
Gráfico 18: Que ações da UPE que o técnico conhece (além das que ele já está envolvido)
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Sobre a Ouvidoria, 64% dos respondentes relata 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 19.
Gráfico 19: Visão dos técnicos sobre tipos de comunicação na UPE
800
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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
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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 20.
Gráfico 20: Avaliação da relação dos servidores com a comunidade acadêmica

Em seguida, os técnicos foram questionados sobre quais ações acadêmica
eles atuaram ou prestaram auxílio nos últimos 12 meses (além das atividades técnicas
e administrativas que eles realizam). Neste item foi verificado que 22% realizou
preceptoria; 6% auxiliou 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% participou 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 21, o que revela outro
ponto de atuação da universidade.
Gráfico 21: Participação dos técnicos nas ações desenvolvidas pela UPE
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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 22.
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Gráfico 22: 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 23. 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.
Dessa forma, nota-se uma avaliação geral positiva sobre a educação
continuada dos técnicos da UPE, com uma pequena margem de melhoria apontada

38

para os cursos e eventos internos focados na área de atuação desses servidores.
Destaca-se ainda o alto índice de servidores que os cursos do Cefospe e as parcerias
com outras instituições voltadas à educação continuada não se aplicavam a sua área
de atuação.
Gráfico 23 – 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 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
inserção nos diversos setores profissionais e para a participação no
desenvolvimento da sociedade brasileira”

•

“Oferecer ensino de qualidade formando profissionais comprometidos com
humanização”

39

•

“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”

3.4 Avaliação dos egressos
Participaram da autoavaliação 1.152 egressos de cursos de graduação e pósgraduação das diversas unidades da UPE como pode ser visto na Tabela 8. Destacase que, 76% dos respondentes tinha até 30 anos de idade e 69% conclui o curso entre
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2017 e 2019, o que demonstra que a maioria dos participantes é jovem e se formou
há pouco tempo.
Tabela 8 – 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 Dr. Luís 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 informou 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.
Em relação ao mundo do trabalho, 66% informaram estar trabalhando na área
que se formaram ou em área relacionada, 14% não atuam na área em que 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.

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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Nesse sentido, procurou-se avaliar também a percepção do egresso sobre o
mundo do trabalho. Embora 50% dos egressos disse 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 declarou 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, notase 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 24.
Gráfico 24 – 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.
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.
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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 25. Destaca-se que as redes
sociais continuam com um importante canal de contato com os alunos, mesmo depois
que se formaram.
Gráfico 25 – 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% declarou conhecer pelo menos um dos cursos de especialização/residência, o
que pode interesse dos alunos em continuar seus estudos na UPE (gráfico 26).
Gráfico 26 – Que ações da UPE o egresso conhece além daqueles em que esteve envolvido
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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%
afirmou ter feito especialização/residência e 14% disse ter feito um curso de curta
duração na área, como pode ser visto no Gráfico 27. Mais uma vez, nota-se uma
demanda por educação continuada dos egressos da UPE.
Gráfico 27 – Cursos feitos após se formar

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 28), com destaque para o domínio
do conteúdo pelo professor, desenvolvimento da comunicação (oral e escrita) e
desenvolvimento de trabalho em equipe (o que demonstra um 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
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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 28 – Impacto da organização didático-pedagógica na formação do egresso

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 29. 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% avaliou 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.

45

Gráfico 29 – 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 falta do egresso tem
como foco a formação profissional para o bem comum da sociedade pernambucana
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”
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•

“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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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a apresentação dos resultados por segmento de avaliação, foi feita a
compilação dos principais pontos fortes e dos pontos de melhoria, como pode ser
visto na tabela 9.
Tabela 9 – Pontos fortes e pontos de melhoria observados pelos respondentes da Autoavaliação
Institucional em 2019
Pontos fortes
Pontos a melhorar
Segmento
Importância dos editais PFA para a
Baixa participação dos docentes da UPE em
realização de ações de ensino, pesquisa e
editais ofertados por instituições de fomento
extensão pelos docentes da UPE
Instagram e Facebook se mostraram
Boa avaliação dos coordenadores de curso
ferramentas de comunicação pouco usadas
e coordenadores setoriais pelos docentes
pelos docentes
Conhecem
bem
os
cursos
e
projetos
Docentes
Baixo uso de ambientes virtuais de
desenvolvidos na UPE, não ficando restritos
aprendizagem pelos docentes da UPE
a seu próprio trabalho
Alto uso do WhatsApp como ferramenta de
Pouco uso de metodologias ativas de
comunicação sobre notícias da UPE
ensino
Boa avaliação dos livros e materiais
complementares
Os custos mais recorrentes apontados pelos
Alto uso do WhatsApp como ferramenta de
discentes para fazer o curso na UPE foram
comunicação sobre notícias da UPE
alimentação e livros
Baixo uso do Instagram como ferramenta de Alunos relatam não conseguir acompanhar
comunicação sobre notícias da UPE
o ritmo do curso
Discentes já pensou em desistir do curso
Conhecem bem os cursos e projetos
por razões diversas (condições do curso,
desenvolvidos na UPE, não ficando restritos
dificuldade do curso e vontade de fazer um
a seu próprio curso
curso diferente)
Discentes se queixam da falta de
Escolheram o curso por vocação
Discentes
articulação entre teoria e prática
Interesse em aprender um segundo idioma
Discentes se queixam da falta de estímulo
(inglês, chinês e espanhol)
do docente ao aluno
Interesse em participar de projetos de
Discentes se queixam da baixa oferta de
pesquisa, extensão ou ensino
projetos de pesquisa e do repositório virtual
Boa avaliação do domínio do conteúdo
pelos professores e o desenvolvimento de
sua comunicação (oral e escrita)
Boa avaliação da oferta de eventos e de
projetos de extensão na UPE
Grande quantidade de técnicos com nível
WhatsApp pouco usado para notícias da
superior completo
UPE
Avaliam como boa a comunicação do setor
Baixo conhecimento sobre as pesquisas e
e da unidade
atividades de extensão da UPE
Avaliam como boa avaliação da
Avaliam como ruim a comunicação da UPE
Técnicos
comunicação institucional
com a comunidade externa
Demonstram boa relação com chefia
imediata e com os demais membros da
Baixo nível de atuação nas atividades de
comunidade acadêmica (discentes,
pesquisa/extensão
professores e outros técnicos)
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Divulgadores dos cursos de graduação e
lato sensu da UPE
Escolheram o curso por vocação/afinidade
Escolheram a UPE pela
reputação/qualidade
Consultam o site da UPE e a página da
UPE no Facebook
Interesse na especialização/residência

Egressos

Avaliam bem o domínio do conteúdo pelos
professores e o desenvolvimento de sua
comunicação (oral e escrita)
Boa avaliação de livros físicos e da oferta
de projetos na UPE

Baixa participação dos cursos ou atividades
ofertadas pela UPE
Falta de cursos e eventos voltados a sua
área de atuação
36% dos egressos diz ter demorado mais do
que o tempo padrão para se formar
1/3 dos egressos não exerce a profissão
que se formou
43% dos egressos julgam difícil achar
emprego na área em que se formaram
Apenas 1/5 atua como autônomos
Os pontos com pior avaliação na
organização didático-pedagógica foram a
metodologia do curso e a articulação entre
teoria e prática
Má avaliação de livros e materiais virtuais

A partir desses pontos, sugerem-se linhas de ação que possam auxiliar a
otimização dos pontos fortes, ao mesmo tempo em que buscam resolver os pontos de
melhoria de modo transversal, como destacado a seguir:
•

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
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;
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•

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 captação focados nas áreas de atuação
dos técnicos da UPE, visando formação continuada;

•

Propagar junto capacitação para criação de empresas junto aos discentes;

•

Divulgação dos cursos de especialização/residência junto aos técnicos e
egressos da UPE;

•

Maior divulgação juntos aos discentes dos cursos de línguas na UPE, em
especial os ofertados pelo Prolinfo e pelo Instituto Confúcio.

