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ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS DOCENTES  

 

O formulário de avaliação do PSE pelo docente UFCAT teve como objetivo levantar as 

principais dificuldades dos professores(as) em ministrar aulas remotas e/ou no uso das 

tecnologias educativas, a fim de avaliar e melhorar o atendimento nessa modalidade. 

No período entre 10 e 21 de dezembro de 2020, 110 docentes da UFCAT responderam 

ao formulário, com representação das dez Unidades Acadêmicas da instituição. Todos 

os cursos tiveram pelo menos um docente respondente, sendo os cursos de Educação 

Física (10%) e Pedagogia (8,2%), aqueles que mais contribuíram para o total de 

respostas. 

Dentre os docentes respondentes, 40,9% estão vinculados a cursos integrais, 38,2% a 

cursos noturnos e 20,9% a cursos matutinos. Em relação à modalidade dos cursos dos 

quais os docentes respondentes fazem parte, 52,7% se identificaram como 

pertencentes a cursos de bacharelado, 40,9% a cursos de licenciatura e 6,4% a ABI.  

A primeira parte do questionário foi destinada a averiguar a opinião dos docentes sobre 

as condições e infraestrutura existentes para a realização das atividades do PSE.  

Mais da metade dos docentes respondentes (54,5%) ficou responsável pelo cuidado de 

crianças ou pessoas do grupo de risco durante seu horário de trabalho no PSE. 

Em relação à infraestrutura de equipamentos e de internet, todos os respondentes 

disseram dispor de pelo menos um tipo de conexão de internet em casa e de um 

computador. Estes classificam a qualidade da internet de que dispunham como boa 

(79,1%) a ótima (20,9%) e a maioria (83,6%) afirmou dispor de equipamento de uso 

individual para desenvolver suas atividades.  

Embora este levantamento aponte que as condições de infraestrutura de equipamentos 

e de internet sejam consideradas boas pelos docentes, 25,5% dos respondentes não 

consideram que disponham de um ambiente favorável para trabalhar em casa, num 

universo amostral, no qual 99,1% dos docentes utilizou predominantemente o ambiente 

doméstico para realização de suas atividades.   

Sobre a capacitação dos decentes durante o PSE, 84,6% diz ter participado de pelo 

menos uma atividade entre as quais, cursos online, webinars e conferências virtuais.  

Em relação à participação dos docentes em atividades formativas sobre as tecnologias 

e demais ferramentas voltadas ao ensino remoto, 75,4% participou de alguma atividade 

promovida pela instituição/ externa, ou ainda, julga ter formação e experiência suficiente 

para atuar no ensino remoto. Outros 19,1% disseram não ter participado por 

incompatibilidade de agenda com tais atividades e 5,5% disseram não ter interesse de 

participar das mesmas. 



Dentre os respondentes, 88,1% classifica as suas habilidades na utilização de 

ferramentas digitais como boas ou muito boas, enquanto que 11,8% as classifica como 

ruins. 

A segunda parte do questionário destinou-se a avaliar o processo de ensino e avaliação. 

Dentre os respondentes, 94,5% disseram ter ofertado disciplinas no PSE.  

Entre os que responderam não ter ofertado disciplinas, 14,3% disseram que não foram 

favoráveis à adoção do ensino remoto pela instituição; 14,3% que não se sentiam 

capacitados para o ensino remoto; 14,3% que as disciplinas pelas quais eram 

responsáveis são predominantemente práticas, 14,3% que o curso não aprovou a oferta 

das disciplinas pelas quais eram responsáveis. 42,9% disseram ter outros motivos para 

a não adesão ao PSE, entre os quais a não adesão do curso e a ocupação de cargos 

administrativos. 

  

Dentre os docentes que ofertaram disciplinas no PSE, o ambiente virtual de 

aprendizagem mais  adotado para gerenciar as atividades de ensino foi o SIGAA 

(54,5%), seguido do Google Classroom (20%).  A plataforma mais utilizada para 

ministrar conteúdos foi o Google Meet (84,3%), seguida de RNP (3%).  

O plano de ensino das disciplinas ministradas no PSE foi disponibilizado no SIGAA por 

84,5% dos respondentes e via e-mail por 7,3% dos docentes.  

As formas de atendimento ao estudante mais utilizadas pelos docentes respondentes 

foram as respostas por e-mail (67,3%), seguidas por reuniões em salas virtuais 

solicitadas pelo estudante (57,8%), atendimento por aplicativos de mensagens (49,1%) 

e por reuniões em salas virtuais com horário fixo (39,1%). 

Os meios mais utilizados pelos docentes para contactar os estudantes foram as 

comunicações por  e-mail (75,5%), pelos ambientes Google (74,5%) e por aplicativos 

de mensagens (43,6%), dentre outros. 

Os docentes respondentes usuários do sistema SIGAA, mostraram-se adeptos ao uso 

de várias de suas ferramentas em suas atividades acadêmicas, sendo as mais utilizadas 

os materiais complementares (60%), as notícias (58,2%), tarefa (40,9%), vídeos 

(31,8%), fóruns (29,1%), questionários (24,5%), chats (16,4%) e enquetes (8,2%).  

Além das ferramentas do SIGAA, os docentes respondentes utilizaram de outras 

ferramentas digitais durante o ensino remoto; entre estas as mais utilizadas foram as 

reuniões virtuais (72,7%), seguidas do uso de ferramentas colaborativas do Google 

(52,7%), aplicativos de mensagens (47,3%), ferramentas de streaming (37,3%), dentre 

outros. 

As vias mais utilizadas pelos docentes para disponibilizar as atividades avaliativas foram 

o portal SIGAA (47,3%), o e-mail (19,1%), outras plataformas diversas do SIGAA(13,6%) 

e por aplicativos de mensagens (6,4%). 

As formas de avaliação mais tradicionais foram as preferidas pelos docentes, sendo 

mais adotados os trabalhos individuais (70%) e em grupo (45,5%), a participação 

(41,8%), os questionários (38,2%), as provas escritas (32,7%) e os fóruns de discussão 

(30%), entre outros. 



A maioria dos docentes respondentes (73,6%) disponibilizou para o estudante alguma 

forma alternativa de acompanhamento dos conteúdos ministrados de forma síncrona, à 

exceção do livro texto da disciplina. 

Em relação às dificuldades enfrentadas pelos docentes na produção e execução de 

aulas síncronas, as dificuldades mais citadas foram a baixa interação/participação por 

parte dos alunos (57,3%), a inibição do docente por falta de um feedback visual dos 

estudante (37,3%), quedas constantes de internet (23,6%), interferências externas 

(21,8%) e a falta de equipamentos adequados (14,5%), entre outras. 

Sobre as dificuldades acerca da produção dos materiais didáticos utilizados nas 

atividades remotas pelos docentes, a alta demanda de tempo gasto nesta atividade 

(46,4%) foi a dificuldade mais apontada pelos respondentes, seguida da falta de 

equipamentos adequados (23,6%), entre outras. 

Já em relação às dificuldades encontradas pelos docentes na gravação de videoaulas 

ou que tenham levado ao impedimento de utilizar este recurso, os respondentes citaram 

mais frequentemente, a falta de domínio das ferramentas de gravação e edição (27,3%), 

a falta de equipamentos, como câmeras e microfones (26,4%) e a falta de local 

adequado às gravações (22,7%). Outras razões de impedimento em disponibilizar 

videoaulas citadas foram a alta demanda de tempo que a atividade exige (22,7%), a 

sensação de insegurança em termos legais (22,7%) e a insegurança quanto a existência 

de um ambiente politicamente adequado (14,5%).  

Embora entre os respondentes, a maioria classifique a dificuldade enfrentada na 

interação com os(as) alunos(as) de inexistente a média, pelo menos 14,5% disseram 

ter tido muita dificuldade neste processo. Entre as principais dificuldades encontradas 

nesta interação, as mais citadas foram a falta de participação/motivação dos estudantes 

(64,5%), a falta de equipamentos adequados (24,5%), e a dificuldade de conciliar a 

exposição de conteúdos e a atenção aos questionamentos via chat (22,7%), dentre 

outras. 

Em relação ao tempo contínuo considerado adequado para execução de atividades 

síncronas, 60,9% dos respondentes considera até duas horas de dedicação contínua 

adequada. Dos respondentes, somente 7,2% consideram adequada uma dedicação 

contínua superior a três horas. 

Já em relação ao tempo contínuo considerado adequado para desenvolver os 

conteúdos em aulas assíncronas, 40,9% dos docentes considera até duas horas 

adequado. Outros 21,8% consideram até três horas de dedicação adequado; 13,6% 

consideram até quatro horas adequado; 8,2% até uma hora; e 8,2% cinco horas ou mais 

adequado.  

A maioria dos docentes avaliou a qualidade do ensino que ofertou por meio do trabalho 

remoto como satisfatória (69,1%), os demais a classificaram como pouco satisfatória 

(14,3%), muito satisfatória (7,3%) e insatisfatória (2,7%). 

A maioria dos docentes respondentes (85,5%) cumpriu sua jornada de trabalho de modo 

remoto durante o PSE. 13,6% dos docentes cumpriu a jornada semipresencialmente e 

apenas 0,9% de modo presencial. 

Em relação às dificuldades encontradas na organização da rotina de trabalho remoto, 

50,9% dos respondentes afirma ter tido alguma dificuldade. 35,5% afirma não ter tido 

dificuldade e 10,9% afirma ter tido muita dificuldade. 



As medidas de isolamento social relacionadas à pandemia da COVID-19 tiveram 

impacto sobre as rotinas de ensino, pesquisa e/ou extensão da maioria dos docentes, 

que passaram a trabalhar em home office (79,1%).  Entre os respondentes, 12,7% dizem 

ter suas rotinas parcialmente afetadas, trabalhando algum tempo em home office; 4,5% 

continuou com suas rotinas inalteradas; 1,8% diz ter ficado impedido temporariamente 

de cumprir tais atividades e 1,8% diz ter ficado impossibilitado de cumprir com tais 

atividades durante todo o período. 

A palavra que os docentes respondentes mais utilizaram para descrever sua atuação 

no ensino remoto foi “desafiadora” (79,1%), seguida por “cansativa” (65,5%), 

“inovadora” (46,4%) e “enriquecedora” (45,5%), entre outras. 

A terceira parte do questionário buscou avaliar a percepção dos docentes sobre o 

desempenho e evasão dos estudantes.  

Entre os docentes respondentes, 40% avaliou que a evasão dos estudantes nas 

disciplinas ministradas durante o PSE foi similar ao observado presencialmente; 27,3% 

avaliaram que a evasão foi superior ao presencial; 16,4% avaliaram ser menor que no 

presencial; e 7,3% que não houve evasão. 

Em relação à participação dos discentes nas disciplinas ofertadas no PSE, a percepção 

dos docentes divide-se em: que foram igualmente participativos em atividades síncronas 

e assíncronas (34,5%); que foram mais participativos nas atividades síncronas (27,3%); 

que foram mais participativos nas atividades assíncronas (22,7%); e que não foram 

participativos em nenhum dos tipos de atividades (5,5%). 

Sobre a percepção da motivação dos estudantes em participar das atividades remotas, 

a maioria dos docentes opinaram que esta foi menor que a observada no ensino 

presencial (59,1%). Outros 24,5%, opinaram que a motivação foi semelhante à 

observada presencialmente; 4,5% perceberam os estudantes mais motivados que 

presencialmente; e 8,2% os perceberam nada motivados a participar das atividades 

remotas. 

Já em relação ao desempenho acadêmico dos estudantes durante o PSE, a maioria dos 

respondentes opinaram que foi similar ao observado presencialmente (43,6%). 30,9% 

dos docentes avaliaram que tal desempenho foi menor que no presencial; e 15,5% que 

foi superior que no presencial. 

Numa avaliação sobre a percepção dos docentes sobre a interação dos alunos durante 

as disciplinas, na qual se atribuía a interação dos estudantes uma nota de 0 (zero) a 4 

(quatro), em que 0 (zero) representaria nenhuma interação e que 4 (quatro) 

representaria total interação, as notas mais atribuídas pelos docentes ficaram entre 2 

(40,9%) e 3 (34,5%).  

Utilizando-se a mesma escala de notas para avaliar a percepção dos docentes sobre a 

proporção em que os(as ) estudantes acompanharam as leituras e as atividades 

propostas, a maioria dos docentes optou pelas notas 4 (44,5%) e 3 (29,1%).  

Ainda utilizando a mesma escala, os docentes avaliaram em que proporção os(as) 

estudantes conseguiram desenvolver as atividades e avaliações propostas dentro do 

prazo, separadamente nas atividades síncronas e atividades assíncronas. A maioria dos 

docentes atribuiu aos estudantes nota 3 neste quesito tanto para atividades síncronas 

(49,1%), quanto para assíncronas (50,9%).  



Avaliando a percepção dos docentes sobre a proporção em que os(as) estudantes 

tiveram dificuldades em aprender os conteúdos propostos, utilizando-se uma escala na 

qual se atribuía uma nota de 0 (zero) a 4 (quatro), em que 0 (zero) representaria 

nenhuma dificuldade e que 4 (quatro) representaria total dificuldade, as notas mais 

atribuídas pelos docentes ficaram entre 2 (38,2%) e 1 (28,2%).  

Em relação à percepção dos docentes sobre o cansaço demostrado pelos estudantes 

durante as atividades do PSE, utilizando-se uma escala de 0 (zero) a 4 (quatro), em que 

0 (zero) representaria nenhum cansaço e que 4 (quatro) representaria cansaço intenso, 

os docentes atribuíram maioritariamente notas entre 3 (40%) e 2 (30%).  

Na quarta parte do questionário, foram avaliados a gestão e o apoio ao ensino.  

Em relação às atividades de formação/capacitação e apoio para o PSE proporcionados 

pela UFCAT, os docentes, em sua maioria, opinaram que embora tais atividades tenham 

sido úteis, não foram suficientes para prepará-los para o PSE (44,5%).  

Quando questionados sobre os tipos de capacitação que julgavam mais necessários 

para a melhoria das atividades remotas, os docentes apontaram como mais necessárias 

as capacitações na gravação e edição de vídeos (58,2%); capacitação nas ferramentas 

do SIGAA (55,5%); capacitação em outras estratégias de ensino virtuais (50%); 

capacitações em planejamento e avaliação no ensino remoto (48,2%); e as 

capacitações na utilização de ferramentas do Google Classroom (35,5%), dentre outras. 

Em relação ao modo com que a UFCAT pode colaborar para que o trabalho docente 

remoto possa ser realizado com mais eficiência, os docentes apontaram como mais 

pertinentes a oferta de treinamentos específicos para a condução de atividades remotas 

(58,2%); oferta de suporte tecnológico nas atividades didáticas (57,3%); acesso a 

bibliografias digitais para estudantes e docentes (42,7%); promoção de debates e trocas 

de experiências (41,8%);  promoção de editais de monitoria para atividades remotas 

(38,2%); empréstimo de equipamentos institucionais, como computadores e notebooks 

com câmera aos docentes (20,9%); acesso a espaço físico institucional para ministrar 

aulas remotas (15,5%), entre outros.  

A última parte do questionário foi destinada a avaliar os impactos do isolamento social 

e a saúde dos servidores docentes.  

Questionou-se os docentes sobre a percepção do nível de estresse que o isolamento 

social causou à saúde e bem estar dos mesmos, utilizando-se uma escala de 0 (zero) a 

4 (quatro), em que 0 (zero) representaria nenhum estresse e que 4 (quatro) 

representaria estresse insuportável. A maior parte dos docentes indicou o nível 3 

(39,1%), seguido de nível 2 (32,7%).  

Utilizando-se da mesma escala, procurou-se avaliar o nível de ansiedade que o 

isolamento social está causando à saúde e bem estar dos docentes. A maioria dos 

docentes indicou nível 3 (41,8%), seguido por nível 2 (29,1%).  

Ainda utilizando-se da mesma escala, procurou-se saber se houve mudança na 

percepção docente de seu estado de saúde durante e depois do PSE. Quando 

questionados sobre a saúde durante o PSE, as notas mais atribuídas pelos docentes 

foram 2 (42,7%) e 3 (29,1%). Quando questionados sobre a saúde depois do PSE, 

apesar da maioria dos docentes continuarem optando pelas notas 2 (33,6%) e 3 

(32,7%), há incremento do número de docentes que optaram pelas notas 1(15,5%) e 0 

(3,6%).  



O índice de docentes respondentes que foram diagnosticados com COVID-19, durante 

o PSE, foi de 3,6%. E o índice de infecção entre os familiares docentes foi de 34,5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


