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• Fontes dos dados: 

- Discentes matriculados em cursos e Programas de Pós-Graduação: SIGAA 

módulo stricto sensu em 01 de junho de 2020; Relatórios de turmas lato 

sensu. 

- Docentes: SUCUPIRA em 01 de junho de 2020. 

- TAES/colaboradores: Relatório da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. 

- Discentes e docentes participantes: Formulário próprio disponibilizado no 

site da instituição/envio por email. 

 

• Dados da instituição: 

Total de discentes: 518   

- 343 mestrandos e 77 doutorandos, somando-se 420 discentes stricto 

sensu 

- 98 discentes lato sensu  

Total de docentes: 177  

Total de TAES/colaboradores: 7 

 

• Dados obtidos discentes: 

- Respostas: 221, sendo 42,66% do total 

- Filtro: 181 respostas identificadas, eliminando-se também as repetições e 

as não identificadas (e-mails não cadastrados no SIGAA, alunos de 

graduação, por exemplo), sendo 34,94% do total. 

 

• Dados obtidos docentes:  

- Respostas: 129 docentes responderam, obtendo 72,8% do total 

 



• Dados obtidos TAES/colaboradores: 7, obtendo 100% 

 

• Resultado da participação discente lato sensu: 

- Lato Sensu: 98/ 6 – 6,1% (2 Teoria e Técnica Psicanalítica e 4 sem 

identificação de curso) 

 

• Resultado da participação discente stricto sensu: 

- Ciências Exatas e Tecnológicas: 23/ 14 – 60.8%  

- Educação: 56/ 36 – 64.2%   

- Engenharia Civil: 16/ 7 – 43.7% 

- Engenharia de Produção: 24/ 10 – 41.6% 

- Ensino de Física: 27/ 1 – 3.7% 

- Estudos da Linguagem: 38 (18M e 20D); 48M e 40D – 43.8% 

- Geografia: 34/ 3 – 8.8% 

- Gestão Organizacional: 27/ 7 – 25.9% 

- História: 32/ 1 – 3.1% 

- Modelagem e Otimização: 29/ 11 – 37.9% 

- PROFMAT: 28/ 15 – 53.5% 

- Química: 30/ 23 – 76.6 % 

- Química em Redes: 14/ 8 – 57.1% 

 

Quantitativo: 

O resultado da participação da comunidade da pós-graduação por meio de 

respostas aos formulários (para docentes, discentes e técnicos-

administrativos/terceirizados) construídos conjuntamente com os Grupos de 

Trabalhos (GTs) Tecnologia da Informação e da Graduação, e 

disponibilizados pela Universidade Federal de Catalão (UFCAT), aponta a 

expressiva participação dos docentes e técnicos-administrativos/ 

terceirizados e baixa participação dos discentes. De um total de 177 

docentes atuando na pós-graduação na Universidade Federal de Catalão, 

129 responderam ao formulário, totalizando 72,8% do corpo docente. Todos 

os técnicos administrativos e terceirizados que atuam na pós-graduação 

responderam ao questionário, totalizando 100% do corpo técnico e de 

colaboradores. Em relação ao corpo discente, o número de participantes 

diminui consideravelmente, uma vez que a pós-graduação possui 

atualmente 518 alunos, com 221 respostas obtidas, sendo 181 respostas 



identificadas, ou seja, somente 34,94% do corpo discente. Quando se 

verifica o quantitativo de participantes considerando Curso por Curso, 

Programa por Programa, o número diminui ainda mais: tem-se baixíssima 

participação na lato sensu e em 3 Programas, que não alcançam 10% de 

seu alunado; menos de 50% da participação do corpo discente em 5 

Programas. O número aumenta para mais de 50% da participação do corpo 

discente em 5 Programas.  

 

Qualitativo:   

Ao considerar o item Sugestões dos formulários, que possuem campo 

aberto para respostas, os docentes apresentam em suas respostas o desejo 

de retorno remoto (ver arquivo quantitativo com gráficos das respostas dos 

docentes, 103 de 129 responderam que teriam condições de ofertar 

atividades por meio de interação remota com uso de tecnologias digitais), 

no entanto, muitos apontam preocupação em relação à participação do 

discente e à qualidade do ensino ofertada por tecnologias digitais. Ainda, 

alguns docentes apontam a importância da capacitação para o ensino 

remoto; outros solicitam essa capacitação. Em relação aos técnicos-

administrativos e terceirizados, dos 7 que responderam ao formulário, 3 

solicitam capacitação para uso de ferramentas de webconferência ou para 

plataformas digitais. Em relação aos alunos, muitos afirmam conseguir 

participar de atividades remotas, mas apontam em suas respostas saberem 

de colegas que não conseguiriam participar por não terem acesso digital. 

 

Encaminhamento:  

O Grupo de Trabalho da Pós-graduação (GT da PG) propõe uma Resolução 

da Pós-graduação que altera dispositivos da Resolução UFCAT Nº 006/2020, 

de 27 de março de 2020, que dispõe sobre a suspensão, por tempo 

indeterminado, dos calendários acadêmicos dos cursos de graduação e de 

pós-graduação da Universidade Federal de Catalão (UFCAT). Diante da 

Portaria no 55, de 29 de abril de 2020, da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que dispõe sobre a prorrogação 

excepcional dos prazos de vigência de bolsas de mestrado e doutorado no 

país da CAPES e exclusão da variável tempo de titulação em indicadores 

relativos à avaliação dos programas no quadriênio 2017-2020; do Decreto 

nº 2.175, de 16 de junho de 2020, do Município de Catalão, que altera o 

Decreto nº 2087, de 19 de abril, dispõe sobre a situação de emergência na 

saúde pública do Município de Catalão, em razão da disseminação do novo 

coronavírus (COVID-19), mantendo a suspensão de aulas presenciais em 

instituições públicas; da Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, do 

Ministério da Educação, que dispõe sobre a substituição das aulas 

presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de 

pandemia do novo coronavírus – Covid-19; e deste relatório do GT da PG; o 

GT da PG propõe uma resolução que oportunize os Cursos e Programas da 

Pós-Graduação (lato e stricto sensu) que assim desejam e possuem 



condições, de se planejarem para o retorno remoto nas suas mais diversas 

atividades, incluindo disciplinas. O GT da PG recomenda que os cursos e 

programas deverão considerar em seu planejamento reunião administrativa 

ampliada com discentes, docentes e técnicos administrativos/terceirizados, 

de modo a verificar suas reais condições de participação nas atividades 

remotas, a serem realizadas por meios digitais enquanto perdurar o 

contexto de distanciamento social.  

 

Grupo de Trabalho da Pós-Graduação:  

André Carlos Silva, Dulcéria Tartuci, Grenissa Stafuzza, Idelvone Mendes 

Ferreira, Luciana Melo, Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos, Romes Antonio 

Borges, Viviane Bengezen. 

 

 

Catalão, 23 de junho de 2020. 

 

 


