
 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO 

 

1 
 

 RELATÓRIO GT GRADUAÇÃO 

 

INTEGRANTES DO GT 

Ana Carolina Scarpel Moncaio, Henrique Senna Diniz Pinto, Bruno Franceschini, 

Carolina de Almeida Ito Brum, Carolina de Fátima Guimarães, Fernanda Ferreiro Belo, 

Maria Zenaide Alves, Thais Aparecida dos Santos, Paulo Alexandre de Castro, Ricardo 

Ribeiro Moura, Ivania Vera, Fátima Pacheco Inácio, Serigne Ababacar Cisse, Laurita 

de Queiroz Bomdespacho, Maria Rita de Cássia Campos, Fernanda Vieira Rodovalho 

Callegari, Tiago Ribeiro Nunes, Débora Machado Vieira, Fátima Pacheco de Santana 

Inácio, Vanessa Regina Duarte Xavier, Paulo Eduardo Gonçalves de Assis, Fernando 

Kennedy da Silva, Patrícia Francisca de Matos, Jose Luis Solazzi, Jaqueline Santos, 

Ivone Pereira, Maria Paulina de Assis. 

APRESENTAÇÃO 

Este relatório aponta alguns aspectos relativos à graduação dos dados coletados com 

a aplicação do questionário aplicado a docentes, discentes e técnicos administrativos 

da UFCAT pelo Google Forms, entre os dias 20 a 31 e maio de 2020. O objetivo 

principal foi fazer um levantamento das condições de acesso a meios digitais pelos 

membros da comunidade acadêmica e produzir informações que possam orientar os 

encaminhamentos relativamente às atividades acadêmicas. Os questionários foram 

disponibilizados no site da UFCAT e enviados por email a todos os segmentos da 

comunidade universitária.  

Os indivíduos que responderam a pesquisa estão assim representados nesta análise: 

64,44% dos docentes da UFCAT; 49,31% dos estudantes da graduação; e 83,67% dos 

técnicos administrativos e terceirizados (Os estudantes da pós-graduação não foram 

considerados na análise realizada pelo GT). Os dados foram tabulados e analisados 

durante a primeira quinzena do mês junho pelo grupo do GT Graduação.  

Estudantes de todos os cursos da UFCAT (TABELA 1), bem como docentes e técnicos 

de todas as Unidades e setores responderam ao inquérito. O número de respondentes 

foi muito diferente de um curso para outro, o que sinaliza para que cada curso avalie os 

dados, levando em consideração a representatividade dos discentes do seu curso. 

Neste aspecto importa ressaltar que os discentes atendidos por políticas de assistência 

estudantil da universidade foram contactados individualmente pela PRPE, o que 

garantiu atingir cerca de 90% desses estudantes.  
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TABELA 01 

Curso Percentual 

Administração 36,00% 

Administração Pública 6,00% 

Ciências Biológicas 63,00% 

Ciências da Computação 47,00% 

Ciências Sociais 52,00% 

Educação do Campo 46,00% 

Educação Física 38,00% 

Enfermagem 84,00% 

Engenharia Civil 60,00% 

Engenharia de Minas 52,00% 

Engenharia de produção 59,00% 

Engenharia Mecânica 76,00% 

Engenharia Mecatrônica 74,00% 

Física 35,00% 

Geografia 34,00% 

História 43,00% 

Letras 42,00% 

Matemática 48,00% 

Matemática Industrial 38,00% 

Medicina 68,00% 

Pedagogia 49,00% 

Psicologia 67,00% 

Química 56,00% 

Química Industrial 82,00% 

Total 49,31% 

 

RESULTADOS QUANTITATIVOS 
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Os resultados completos da pesquisa aplicada aos três segmentos da comunidade 

universitária podem ser acessados nos links abaixo. Cada painel (de docentes, 

discentes e técnicos) possui cinco páginas e os dados podem ser filtrados, por 

exemplo, por curso no painel dos alunos ou por  Unidade Acadêmica no caso dos 

docentes. Todos os painéis estão disponíveis para download.  

Painel de resultados - Docentes: https://datastudio.google.com/s/ifFelt50ioA 

Painel de resultados - Discentes: https://datastudio.google.com/s/hmTwo4-spt4 

Painel de resultados - TAEs e Terceirizados: 

https://datastudio.google.com/s/kTqTvPo6UOU  

 

ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS E SUGESTÕES  

Docentes 

Dos 329 docentes da instituição, 212 responderam ao questionário (64,44%), com 

representação de docentes de todas as Unidades. Destes, onze afirmaram não ter 

computador nem internet em casa, mas todos afirmaram que estão desenvolvendo 

suas atividades profissionais de forma remota. Os demais todos afirmaram ter 

conectividade com internet em casa, mas cerca de 50 docentes apontaram dificuldade 

relativas à velocidade, quedas constantes e sinal fraco de internet. A WGO foi 

apontada como o principal provedor de internet dos docentes, seguido da OI e de 

outros provedores em menor proporção. 

Nos comentários finais, último item do questionário, 104 docentes se manifestaram 

com sugestões, apontamentos e preocupações relativamente ao andamento dos 

trabalhos acadêmicos. Uma das grandes preocupações, apontadas pela maioria dos 

docentes, foi relativamente à necessidade de treinamento (para docentes, discentes e 

técnicos) em caso de serem adotadas aulas remotas, haja vista a dificuldade de alguns 

com ferramentas tecnológicas, com o formato de aulas à distância e até mesmo com 

metodologias e formas de interação virtual com os alunos. Alguns recomendam a 

necessidade de adequação de materiais para as aulas remotas e de ferramentas, 

como o Moodle, que permitam atividades assíncronas e disponibilização de material 

para o aluno acessar no seu tempo. 

Muitos docentes demonstraram preocupação com os alunos, defendendo a 

importância de considerar as condições dos discentes para terem aulas remotas, 

https://datastudio.google.com/s/ifFelt50ioA
https://datastudio.google.com/s/hmTwo4-spt4
https://datastudio.google.com/s/kTqTvPo6UOU
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recomendando que universidade esteja atenta às condições desiguais que caracteriza 

o corpo discente desta instituição. Uma docente sugere que caso sejam adotadas 

aulas remotas que a UFCAT possa possibilitar o acesso a laboratórios para alunos que 

não tenham internet em casa nem recursos para acessar internet de outra forma, 

inclusive com um alerta para a instituição evitar possíveis ações judiciais por parte dos 

estudantes que se sentirem prejudicados. 

Por fim, tivemos também sugestões mais pontuais, como a necessidade de a 

universidade dialogar com os cursos, por meio dos coordenadores e dos NDEs, e 

orientar consultas e avaliações do PPCs a fim de ver o que é possível ser feito dentro 

da realidade de cada curso. 

Há ainda sugestões de que repensemos nosso formato de organização curricular e o 

próprio ensino disciplinar, semestral. Com isso surge uma proposição de se criar um 

comitê de estudos para pensar práticas pedagógicas adaptadas ao ensino remoto e 

preparação também dos discentes para esta nova realidade que se avizinha. 

Por fim, um(a) do curso de da Psicologia sugere que o estágio deste curso seja 

desenvolvido pelo Telecovid. 

Discentes 

Considerando o escopo do corpo discente que respondeu ao questionário (1899),  as 

respostas do formulário perfazem um total de 358 ocorrências, sendo que: a) 11 delas 

foram desconsideradas por não evidenciarem um posicionamento com relação às 

atividades acadêmicas; b) 159 apresentam posição contrária ao ensino remoto e c) 188 

concordam parcial ou integralmente de ações não-presenciais. Frente a esses dados 

os argumentos elencados para o desenvolvimento das atividades pedagógicas 

remotamente e/ou a distância residem no âmbito de mitigar os prejuízos ao andamento 

do processo formativo discente pela possibilidade oferta de disciplinas estritamente 

teóricas e de Núcleo Livre, também seria útil para otimização do tempo durante o 

isolamento e viabilização das atividades de discentes que não residem em Catalão. 

Dentre os discentes que concordam com o ensino remoto, há a sinalização de pedidos 

disponibilização de equipamentos para acompanhamento das aulas EaD/Remotas as 

quais seriam gravadas e disponibilizadas em plataformas digitais como SIGAA, Moodle 

e YouTube. Já com relação ao acesso, os docentes prestariam atendimento por meio 

de plantões online ou por e-mail e os discentes contariam com auxílio para aquisição 

de pacotes de internet e, em última instância, haveria a mescla,com turmas reduzidas, 

de atividades remotas e presenciais. 
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No entanto, mesmo dentre os discentes que se posicionam favoráveis, foram 

apresentadas ressalvas ao ensino remoto/EaD, quais sejam os motivos: trabalho 

durante a pandemia, preocupação com a qualidade da formação e a dificuldade de 

acesso a equipamentos, tanto notebooks/desktops como internet, foram os mais 

relevantes nestas respostas. Ressalta-se a hipótese de haver uma prévia de testes 

antes da implementação de modo a mapear os pontos positivos e negativos e também 

se ofertar disciplinas condensadas 

Com relação aos comentários contrários às atividades remotas, dos 358 registros 

obtidos a partir dos formulários, 159 discentes adotam a posição de não adesão e são 

elencados os seguintes argumentos: a) Dificuldade para seguir os estudos de forma 

não-presencial e também por necessidade de interação, já presenciados em 

experiências anteriores em tal modalidade de ensino e também a necessidade de 

letramento em plataformas digitais; b) Falta de equipamentos, precariedade de 

recursos para acesso aos materiais e necessidade de compartilhamento de 

computador, além de espaço adequado para estudo; c) Questões didáticas por parte 

do corpo docente, bem como a qualidade de ensino e o receio com as avaliações, 

especialmente em cursos com carga teórica e prática em laboratórios, o que 

acarretaria em prejuízo à formação; d) Demanda por apoio psicológico frente às 

necessidades emocionais evidenciadas e/ou agravadas pela pandemia, bem como 

acompanhamento para pessoas com necessidades especiais e com dificuldades com a 

língua portuguesa; e) Estudantes residentes em localidades sem acesso à internet e 

também discentes com serviço disponível de internet de baixa qualidade e f) 

Impossibilidade de acesso ao campus para realização das atividades acadêmicas, 

como, por exemplo, aos laboratórios de ensino e à biblioteca; 

Técnicos Administrativos e Terceirizados 

Das 123 respostas válidas dos técnicos administrativos, poucos se manifestaram no 

espaço reservados a comentários e sugestões (cerca de 25). De modo geral os 

comentários são relativos à necessidade de formação técnica, treinamento ou 

capacitação para realização de trabalho remoto e de equipamentos e conexão com 

internet adequados para a realização deste tipo de atividade. Alguns relataram também 

necessidade de treinamento específico para o uso de ferramentas de reuniões online, 

como o Meet e RNP. Chama atenção, no entanto, que muitos dizem não ter qualquer 

dificuldade e alguns chegam a sugerir que a universidade desenvolva capacidade para 

desenvolver trabalho remoto em casos de necessidades futuras e não apenas em 

tempos de pandemia.  
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ENCAMINHAMENTOS DO GT 

 

Após sistematizar os dados e avaliar os  principais apontamentos e sugestões dos três 

segmentos da universidade, o GT recomenda:  

 

A) Que seja aberta uma discussão com os cursos, por meio dos coordenadores e 

dos NDEs, para apresentação e discussão dos resultados deste levantamento 

de modo que os cursos possam discutir e encaminhar a partir das suas 

realidades e especificidades; 

B) Que os cursos avaliem os dados relativos aos estudantes, docentes e técnicos 

da sua Unidade para melhor conhecer o perfil apontado pelo questionário; 

C) Que analisem a legislação vigente e que façam uma avaliação sobre possível 

retomada das atividades remotas; 

D) Que analisem o RGCG e os PPCs dos seus cursos de modo a identificar quais 

disciplinas poderiam, eventualmente, ser ofertadas no formato remoto; 

E) Que os cursos façam discussões com os docentes sobre a proposta 

emergencial de educação prevista na legislação em vigor, que prevê estratégias 

como aulas remotas e outras formas de ensino não-presencial; 

F) Que seja definida uma data de reunião entre os cursos e o GT Graduação para 

socialização das discussões feitas pelos cursos.  

G) O GT Graduação fará a devolutiva das discussões feitas com os cursos para a 

Reitoria da UFCAT para que sejam dados os encaminhamentos institucionais; 

Links importantes: 

 

PORTARIA Nº 544, DE 16 DE JUNHO DE 2020 

https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Portaria-mec-544-2020-06-16.pdf 

 

PARECER CNE/CP Nº: 5/2020 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-

pcp005-20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192 

 

NOTA TÉCNICA A RESPEITO DA PORTARIA QUE DISPÕES SOBRE A SUBSTITUIÇÃO 
DAS AULAS PRESENCIAIS 

https://abmes.org.br/documentos/detalhe/795 

 

 

CATALÃO (GO) 

JUNHO/2020 

https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Portaria-mec-544-2020-06-16.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-pcp005-20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-pcp005-20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192
https://abmes.org.br/documentos/detalhe/795

