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ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS COORDENADORES DE CURSO 

 

Com objetivo de fazer um levantamento sobre o desenvolvimento do PSE no âmbito dos 

cursos de graduação, foi solicitado aos coordenadores dos cursos presenciais da UFCAT que 

respondessem a um questionário, que ficou disponível no site da UFCAT até o dia 21 de 

dezembro. Dos 29 cursos presenciais da UFCAT, foram contabilizadas 24 respostas válidas de 

coordenadores de todas as unidades. Dos cursos que responderam à enquete, apenas 1 não 

ofertou disciplinas no PSE. Dos que ofertaram, 36% ofertaram todas as disciplinas de 2020/1, 

mesmo número que ofertou algumas disciplinas de 2020/1 e disciplinas de NL ao passo que 24% 

ofertaram apenas algumas disciplinas de NL. Dos componentes curriculares ofertados, a quase 

totalidade (96%) foram desenvolvidos por meio de atividades síncronas e assíncronas e um curso 

afirmou que as atividades foram desenvolvidas apenas de forma assíncrona. Dos componentes 

curriculares de NE ofertados durante o PSE, em 64% dos cursos nenhum tinha similaridade de 

ementa e carga horária com componente curricular obrigatório segundo os coordenadores; 

igualmente 12% dos cursos apontaram oferta de 1 e 2 componentes curriculares com essas 

características e a mesma quantidade apontou mais de 3 componentes curriculares. 

As atividades adotadas nas disciplinas foram definidas, em sua maioria, pelo NDE e pelo 

colegiado em 44% dos cursos e individualmente por cada docente e aprovadas pelo NDE em 

40%. Pelo menos 8% afirmam que foram definidas em conjunto com os estudantes e a mesma 

quantidade afirmaram não ter conhecimento sobre essa questão. Sobre as ferramentas de 

mediação pedagógica utilizadas, a mais apontada foi o horário de plantão e tira-dúvidas, seguido 

da tutoria/monitoria online. Também foram apontados por 4 coordenadores suporte via 

whatsapp o SIGAA e a plataforma google meet.  

Sobre as ferramentas de mediação pedagógica, além das atividades síncronas e assíncronas, o 

horário de plantão/tira dúvida foi o mais utilizado, apontado por 52% dos coordenadores, 

seguido da tutoria/monitoria (48%), além de outras ferramentas, como os grupos de apoio 

pedagógico, além de outras ferramentas, já que poderiam apontar mais de uma, como os grupos 

de apoio pedagógico (8%) e outras ferramentas não identificadas (16%).  
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Os coordenadores também apontaram que foram realizadas avalições do PSE dentro do próprio 

curso, por meio de reuniões pedagógicas (48%) e questionários aplicados a docentes, discentes 

(16%) e 20% afirmaram ter feito outros tipos de avaliação (reuniões de conselho de unidade, 

reuniões de colegiado e reuniões com discente por turma), sendo que 28% afirmaram que os 

cursos não realizaram qualquer tipo de avaliação.  

Sobre a forma de oferta das disciplinas, 44% afirmaram que as disciplinas ofertadas no PSE foram 

ministradas por mais de um docente da  mesma unidade; mais de um docente de diferentes 

unidades (4%) da UFCAT e 20% disseram ter desenvolvido disciplinas com docentes de outras 

instituições do país e pelo menos 4% com participação de docentes de instituições de fora do 

país. 36% dos coordenadores apontaram que as disciplinas foram ofertadas individualmente por 

professores do próprio curso.  

Quando perguntados sobre as maiores dificuldades durante o PSE, a maioria dos coordenadores 

(72%) apontou a falta de materiais e equipamentos adequados para as atividades remotas, 

seguido da falta de conhecimento das TDIC  por falta do corpo docente (40%) e dos discentes 

(60%), além de insegurança por parte dos discentes ingressantes na universidade e falta de 

tempo para planejar o PSE, ambos com 52%. Neste item as respostas abertas apontaram ainda 

questões como: 

- Atividades de laboratório que não puderam ser realizadas; 

- Pouco empenho dos estudantes, que não consideraram válido o semestre do PSE, não aderiam 

ou se envolveram pouco com as atividades propostas. 

- Falta de coordenação do trabalho pedagógico entre as unidades; 

- Inquietação a respeito do restante do ano letivo; 

- Desafio de aplicar atividades de avaliação, em virtude do grande número de cola entre os 

estudantes; 

- Dificuldades econômicas de alguns estudantes, que precisaram trabalhar para ajudar nas 

despesas de casa; 

- Desistência de alunos e excesso de disciplinas, que fez com que muitos se sentissem 

sobrecarregados; 

- Falta de orientações para subsidiar o planejamento das atividades durante o PSE. 
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Quanto ao apoio a estudantes, um aspecto positivo foi a disponibilização de monitoria nas 

disciplinas, que ocorreu em pelo menos 80% dos cursos. Relativamente às atividades práticas, 

estas permaneceram suspensas em 56% dos cursos e foram ofertadas de forma remota em 40% 

dos cursos, número similar aos estágios, que ocorreu de forma remota também em 40% dos 

cursos e ficou suspenso em 48%. Pelo menos 2 cursos disseram ter desenvolvidos os estágios de 

forma presencial.  

Os coordenadores foram indagados sobre a forma utilizada pelo curso para se comunicar com 

os estudantes no momento da implantação do PSE e as mais apontadas foram email, SIGAA, 

reuniões virtuais, lives e redes sociais, além de contato telefônico e via WhatsApp. 

Sobre o auxílio prestado pelo curso no processo de implementação do PSE, 84% dos cursos 

afirmaram que prestaram ajuda no processo de matrícula, enquanto 80% disseram ter 

informado sobre os editais de auxilio ao PSE e 76% afirmaram ter feito reuniões para orientar 

os estudantes e tirar dúvidas.  

Relativamente ao acompanhamento dos estudantes, a maioria dos cursos utilizou o SIGAA ou 

email (76%) e também contato telefônico e reuniões virtuais, ambas estratégias utilizadas por 

64% dos cursos.  

Quanto a outras atividades, além de ensino, ofertadas durante o PSE, 80% dos coordenadores 

afirmaram que o curso ofertou atividades de extensão ao passo que 44% ofereceram igualmente 

atividades de pesquisa e produção de materiais. Outras atividades também foram ofertadas, 

com 20% dos cursos ofertando atividades culturais e 24% dos cursos assistência à comunidade. 

Outras ações como assistência estudantil e produção de insumos também apareceram. Em 

apenas 8% dos cursos não foi ofertado qualquer tipo de atividade.  

Ao final do questionário os coordenadores puderam deixar comentários e sugestões. Foram 

apontadas algumas lacunas no questionário e sugestões de questões que, em alguma medida, 

foram contempladas nos questionários de docente ou dos discentes, como nível satisfação de 

docentes e discentes com o PSE, ou mesmo questões que apontassem o percentual de 

cancelamento de disciplinas. Os coordenadores também apontaram a necessidade de a 

instituição pensar protocolos de segurança para um eventual retorno presencial, o que foi feito 

por uma comissão específica.  


