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APRESENTAÇÃO 
 

De acordo com as diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), a autoavaliação institucional pode ser compreendida como um fator que 

impulsiona mudanças no processo acadêmico de produção e disseminação de 

conhecimento, contribuindo para a efetiva transformação da Instituição de Ensino. No 

âmbito da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), a Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) coordena os processos internos de avaliação, com o objetivo de sistematizar 

informações advindas da autoavaliação institucional, fornecendo, assim, subsídios para as 

ações de planejamento e de desenvolvimento da Universidade. 

As atividades realizadas pela CPA corroboram o compromisso de uma autoavaliação 

institucional que busca contemplar as especificidades da composição multicampi da UFRPE. 

Desse modo, a Comissão incentiva a ampla participação de docentes, discentes e técnicos do 

campus Dois Irmãos (Sede), da Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST), da Unidade 

Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho (UACSA) e da Unidade Acadêmica de Educação a 

Distância e Tecnologia (UAEADTec). 

Em 2020, a CPA convidou a Comunidade Universitária a avaliar as Políticas 

Acadêmicas da Universidade, que contemplam o Ensino, a Pesquisa, a Extensão, o 

Atendimento aos discentes e a Comunicação com a Sociedade. Como resultado desse 

processo e consolidação dos Relatórios Parciais de 2018 e 2019, a Comissão disponibiliza 

para o corpo docente, discente e técnico da UFRPE, o Relatório Integral de Autoavaliação 

Institucional (Ciclo 2018-2020).  

Este relatório está organizado de acordo com as seguintes seções: Composição e 

Organização da Comissão Própria de Avaliação, Planejamento da autoavaliação institucional, 

Ações de formação e estudos sobre autoavaliação institucional, Ações de sensibilização e 

mobilização da Comunidade Universitária, Procedimentos metodológicos, Resultados da 

autoavaliação institucional 2020, Síntese da autoavaliação 2018, 2019 e 2020 e Planos de 

Ação referente às avaliações no ciclo 2018-2020. Além dessas seções, estão disponibilizados, 

no Apêndice 1 deste documento, os dados absolutos da autoavaliação institucional 2020, 

também disponível no site da CPA (www.cpa.ufrpe.br). Essas informações podem contribuir 

http://www.cpa.ufrpe.br/
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para outras análises e inferências por parte da Comunidade Universitária de acordo com a 

necessidade e interesse de cada setor ou órgão da Instituição.  

A CPA parte do pressuposto de que a Autoavaliação Institucional se consolida apenas 

com a participação da Comunidade Universitária, seja na proposição do instrumento de 

avaliação, seja na discussão dos resultados que subsidiarão os processos de planejamento e 

melhoria contínua da Instituição. Assim, espera-se que as informações presentes neste 

Relatório forneçam subsídios para colocar em prática o caráter transformador da avaliação 

como ferramenta que pode contribuir com o processo de planejamento e desenvolvimento 

institucional.  

 

 

Profª Drª. Isabel Oliveira 
Presidente da CPA 

Ciclo 2018-2020 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

1. COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
 

A partir do ano de 2004, o Brasil passou a contar com um novo modelo de avaliação 

das Instituições de Ensino Superior (IES). Trata-se do SINAES, instituído pela Lei nº 10.861, de 

14 de abril de 2004. O SINAES é composto por três modalidades avaliativas: a Avaliação das 

Instituições de Educação Superior (AVALIES), a Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) e o 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE).  

A AVALIES subdivide-se em avaliação externa e avaliação interna. A avaliação externa 

é realizada por uma comissão técnica indicada pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). A avaliação interna, por sua vez, é realizada 

pela CPA de cada instituição. A UFRPE constituiu a sua CPA por meio da Portaria nº 313/2004 

- GR. O atual Regimento da Comissão, por seu turno, foi aprovado pelo Conselho 

Universitário, por meio da Resolução nº 114/2018.  

A composição da CPA da UFRPE, conforme expressa no seu atual Regimento é 

paritária, contemplando docentes, técnicos, discentes e representantes da sociedade civil. 

Cada um desses segmentos participa com até 4 representantes (no caso do campus Dois 

Irmãos) totalizando, assim, 32 membros distribuídos conforme os campi, a saber: Sede da 

Instituição (campus Dois Irmãos), com 16 representantes; UAST, com 4 representantes; 

Unidade Acadêmica de Garanhuns (UAG), com 4 representantes; UAEADTec, com 4 

representantes; e UACSA, também com 4 representantes.  

Com a promulgação da Lei nº 13.651, de 11 de abril de 2018, adveio o 

desmembramento da UAG da UFRPE, tornando-se aquela a Universidade Federal do Agreste 

de Pernambuco (UFAPE). O Reitor Pró-Tempore da recém-criada Instituição, Prof.Airon 

Aparecido Silva de Melo, tomou posse no Ministério da Educação, por meio da Portaria nº 

2.118, de 10 de dezembro de 2019.  No período de transição, a UFRPE atuará como tutora 

da UFAPE até que esta possa realizar suas atribuições de forma independente. De igual 

forma, a CPA apoiará os trabalhos de avaliação desenvolvidos na nova Universidade até que 

a transição seja finalizada.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
http://cpa.ufrpe.br/sites/cpa.ufrpe.br/files/Portaria%20n%C2%BA%20313%20-%20%2014%20de%20Junho%20de%202004.pdf
http://cpa.ufrpe.br/sites/cpa.ufrpe.br/files/Portaria%20n%C2%BA%20313%20-%20%2014%20de%20Junho%20de%202004.pdf
http://cpa.ufrpe.br/sites/cpa.ufrpe.br/files/REGIMENTO%20INTERNO%20DA%20CPA%20%282018%29.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13651.htm
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/275937813/dou-secao-2-11-12-2019-pg-19
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/275937813/dou-secao-2-11-12-2019-pg-19
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Concomitantemente ao desmembramento da UAG, a UFRPE ampliou a sua atuação 

acadêmica com a implantação da Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UABJ), oficialmente 

criada em 20 de agosto de 2020, com os cursos de Engenharia Química, Engenharia de 

Controle e Automação, Engenharia da Computação e Engenharia Hídrica. Devido ao 

processo de instauração recente da UABJ, a Unidade ainda não possui representação na 

CPA, bem como não realizou avaliações institucionais.  

Em função desses acontecimentos e, tendo em vista a necessidade de 

aprimoramento da sua estrutura interna, a CPA está revisando seu Regimento, de modo a 

contemplar a nova realidade administrativa da Universidade. Nesse sentido, a UABJ já está 

prevista na estrutura organizacional da Comissão e passará a participar das avaliações 

institucionais do ciclo 2021-2023. 

Conforme o Regimento vigente da CPA, um docente atua como presidente e um 

técnico como substituto eventual. A escolha dos representantes docentes e técnicos é 

realizada por meio de eleição. As representações discentes são definidas pelo Diretório 

Central dos Estudantes (DCE), entidade estudantil que representa os discentes da 

Universidade. Por fim, os representantes da sociedade civil são indicados por sociedades de 

reconhecimento público. A atual Comissão (ciclo 2018-2020) teve seus membros eleitos ou 

indicados, conforme o caso, no segundo semestre de 2017. A nomeação ocorreu por meio 

da Portaria nº 532/2018-GR.  

Com a finalidade de proporcionar suporte administrativo, a CPA está vinculada à Pró-

Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN) como órgão 

autônomo, conforme expresso no seu Regimento aprovado pelo Conselho Universitário, por 

meio da Resolução nº006/2019. 

 

 

 

 

 

http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/REGIMENTO%20INTERNO%20%20PROPLAN%202019.pdf
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2. PLANEJAMENTO DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

Ao longo do tempo, a avaliação, em nível institucional, vem se convertendo em um 

poderoso instrumento para subsidiar o planejamento e a consequente promoção de ações 

que visem à melhoria contínua das IES. “A avaliação institucional dedica-se a avaliar a 

instituição como um todo ou as políticas em seu caráter global e contextualizado” (LEITE, 

2005, p. 33). Considerando que a missão da UFRPE é “construir e disseminar conhecimento e 

inovação, através de atividades de ensino, pesquisa e extensão, atenta aos anseios da 

sociedade” (UFRPE, 2018a, p. 52), observa-se que o processo avaliativo assume importância 

central no desenvolvimento de um projeto institucional autônomo, de forma a garantir a 

qualidade acadêmica, além do aprimoramento da gestão e o cumprimento de sua 

responsabilidade social.  

Portanto, tendo em vista esses aspectos, a CPA elaborou um Projeto de 

Autoavaliação Institucional para o ciclo 2018-2020 (UFRPE, 2018), objetivando:  

I. Realizar ajustes na autoavaliação institucional; 

II. Promover estratégias de sensibilização da Comunidade Universitária com relação ao 

processo de autoavaliação institucional; 

III. Consolidar os relatórios de autoavaliação institucional; 

IV. Apresentar informações sistematizadas advindas da autoavaliação institucional para 

subsidiar o planejamento da UFRPE; 

V. Promover a utilização dos resultados da autoavaliação institucional em ações de 

planejamento da UFRPE. 

As principais mudanças propostas no Projeto de Autoavaliação dizem respeito à 

reformulação dos questionários e ao incentivo à utilização dos resultados da autoavaliação 

em ações de planejamento. 

A reformulação dos questionários foi necessária em função da revisão e atualização 

do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), em 2018. Além disso, novos instrumentos 

de avaliação externa, tanto em nível institucional quanto no que diz respeito aos cursos de 

graduação, foram definidos pelo Ministério da Educação (MEC) através do INEP (2017a; 

2017b) implicando mudanças significativas nos indicadores das Políticas Institucionais.  
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O processo de reformulação dos questionários contou, em um primeiro momento, 

com a participação dos gestores da Universidade, através do envio de propostas sobre cada 

um dos cinco eixos avaliativos do SINAES. Na etapa seguinte, uma versão preliminar do 

questionário foi disponibilizada para toda a Comunidade Universitária entre os meses de 

novembro e dezembro de 2018. Nesse período, os coordenadores de Cursos de Graduação 

puderam contribuir com o novo questionário através do preenchimento de formulário 

online. Eles também puderam sugerir mudanças no instrumento de forma presencial, 

durante a reunião ordinária do mês de dezembro da Câmara de Ensino do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UFRPE. 

Além da mudança no questionário, foi importante o incentivo ao uso dos Relatórios 

da CPA no planejamento e no desenvolvimento de ações. Esse aspecto se fez presente por 

ocasião das devolutivas dos resultados da autoavaliação nos órgãos, setores e Unidades 

Acadêmicas visitadas através dos Encontros de Autoavaliação e do projeto “CPA Itinerante”. 

Nesses encontros deixava-se claro que muitas das resoluções dos problemas identificados 

poderiam ser resolvidos internamente, ou seja, através de pequenas mudanças de atitudes 

ou até mesmo na correção do fluxo de processos. A condução para a resolução dos 

problemas ou mesmo do fortalecimento daquelas questões pontuadas positivamente 

depende muito da gestão e do trabalho em equipe a ser desenvolvido. 

A busca das soluções pelo diálogo e pelo trabalho coletivo deve ser o caminho a ser 

percorrido por todos que fazem a IES, em especial a UFRPE, de modo a avançar e fazer 

frente a novos desafios, tais como os que se apresentaram em 2020, com a pandemia do 

Coronavírus Disease 2019 (COVID-19). Neste item, em particular, a CPA teve que rever o seu 

planejamento em função da suspensão das atividades acadêmicas e administrativas 

presenciais. Consequentemente se fez necessário reestruturar as estratégias de mobilização 

e sensibilização para ampliar o nível de participação da Comunidade Universitária durante o 

período de distanciamento, assim como reforçar a capacidade de resposta da CPA diante das 

mudanças estruturais causadas pelo distanciamento social e pelo trabalho remoto.  
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2.1 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Nesta seção apresentamos informes sobre reuniões, participação em processos de 

regulação de cursos e apresentações da CPA.  

 

2.1.1 REUNIÕES 

Durante o ciclo 2018-2020 foram realizadas 134 reuniões promovidas pela CPA, sendo: 

36 em 2018, 70 em 2019 e 28 em 2020. Pode-se classificá-las em: ordinárias, internas, 

externas, formação, planejamento e acompanhamento.  

Reuniões ordinárias 

São aquelas realizadas mensalmente com participação dos membros da Comissão, 

conforme previsão no Regimento. Ao todo, ocorreram 29 reuniões durante o ciclo 2018-

2020. 

Em 2020, foram realizadas 11 reuniões, abrangendo temas, como: planejamento 

2020, relatório parcial 2019, aplicação e mobilização para o questionário de autoavaliação 

2020, questionário e avaliação dos programas de pós-graduação, planejamento estratégico 

da CPA, CPA itinerante, divulgação do questionário de autoavaliação 2020, lives com Reitor e 

Pró-Reitores (as), estratégias de mobilização, situação UFAPE, projeto PIBIC, CPA do CODAI, 

balanço de participação da autoavaliação 2020, divulgação das atas da CPA, dados de 

participação, afastamento de funcionário por 2 meses, campanha de agradecimento, 

Simpósio sobre Avaliação Institucional, divulgação dos resultados 2019, eleição da CPA, 

tabulação do questionário, relatório  2020 e integral e divisão de grupos de trabalhos, 

capítulo do PDI sobre avaliação institucional, projeto de autoavaliação 2021-2023, III 

Simpósio sobe Avaliação Institucional e artigos para o simpósio.  

Em 2019, foram realizadas 9 reuniões tratando dos mais variados temas: novo 

questionário de avaliação, estratégias de divulgação, teste-piloto do questionário pelo 

Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), problemas técnicos relativos ao questionário, 

recredenciamento da UAEADTec, metodologia de análise, planejamento estratégico da CPA, 

formação, projeto de pesquisa da CPA, cursos de integração de novos servidores, etc. 

Em 2018 foram realizadas 9 reuniões ordinárias, a fim de tratar dos mais variados 

temas, tais como: apresentação da nova Comissão, projeto de autoavaliação, novo 
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questionário, estratégias de divulgação, novo secretário, Jornada de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (JEPEX), problemas técnicos relativos ao questionário, regulamentação de cursos, 

metodologia de análise, substituto da presidência da Comissão, planejamento dos 

departamentos, cursos de integração de novos servidores, etc. 

Reuniões Internas 

São reuniões específicas com parte dos membros da CPA, por meio de Grupos de 

Trabalho (GTs), e da CPA com setores da Universidade, a fim de tratar de demandas técnicas 

da Comissão ou por ocasião de visitas de avaliadores externos. Ao todo, ocorreram 29 

reuniões durante o ciclo 2018-2020. 

Em 2020, devido a pandemia do Covid-19 não foram realizadas reuniões internas, 

contudo, houve 4 encontros virtuais que versaram sobre: Reunião GT - Projeto de 

Autoavaliação, GT relatório e Subcomissão de Avaliação PDI. 

Em 2019 realizaram-se 19 encontros: Núcleo de Tecnologia da Informação (atual 

Secretaria de Tecnologias Digitais), Grupos de Trabalho (GTs) de elaboração dos Relatórios 

Parciais ano-base 2018 e ano-base 2019, Procuradoria Educacional Institucional da Pró-

Reitoria de Ensino de Graduação (PREG) e UAEADTec sobre o Relato Institucional. 

Em 2018 realizaram-se seis com os seguintes representantes: NTI, GT Elaboração de 

Mídias para divulgação do questionário 2018, Coordenação do Curso de Bacharelado em 

Engenharia Florestal, Coordenação do Curso de Gastronomia, Procuradoria Educacional 

Institucional, Núcleo de Engenharia e Meio Ambiente (NEMAM). 

Reuniões externas 

 São reuniões com setores da Universidade. Ao todo foram realizadas 42 entre os 

anos de 2018 e 2020. 

 Em 2020, devido à pandemia do Covid-19 não foram realizadas reuniões externas, 

contudo, de forma remota, ocorreram cerca de 4 encontros com os seguintes 

representantes: Reitoria e Vice-Reitoria (ainda no formato presencial), Pró-Reitoria de 

Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN) e Coordenadoria de 

Modernização Organizacional (CMO), Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) e Reitoria da 

Universidade do Agreste de Pernambuco (UFAPE). 

Em 2019 realizaram-se 27, com os seguintes representantes: Reitoria, Vice-Reitoria, 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(PRPPG), Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC), Pró-Reitoria de Planejamento e 
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Desenvolvimento Institucional (PROPLAN), Câmara de Ensino do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CEPE), Departamento de Logística e Serviços (DELOGS), Editora 

Universitária, Departamento de Computação (DC), Curso de Engenharia Ambiental e 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) do Departamento de Tecnologia Rural (DTR), 

Departamento de Qualidade de Vida (DQV), UAEADTec e Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

da UAEADTec e Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural 

(PADR). 

Em 2018 realizaram-se 11 reuniões com os seguintes representantes: Reitoria, Vice-

Reitoria, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), Pró-Reitoria de Gestão Estudantil e 

Inclusão (PROGESTI), Biblioteca Central, NTI, Coordenação do Curso de Bacharelado em 

Engenharia de Pesca, Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Agrícolas, 

Colegiado de Coordenação Didática (CCD) do Curso de Licenciatura em Artes Visuais, Câmara 

de Ensino do CEPE, Departamento de Logística e Serviços (DELOGS). 

Reuniões de formação 

 Nesse grupo se enquadram aquelas relacionadas com a capacitação técnica dos 

membros da CPA e de estudantes que atuam na Comissão por meio de projeto de bolsa 

institucional de iniciação científica. Ao todo foram 17reuniões desse tipo entre 2018 e 2020. 

Em 2020, devido à pandemia do Covid-19 não foram realizadas reuniões de 

formação, contudo, de forma remota, ocorreram cerca de 4 encontros virtuais com os 

estudantes do Projeto de Pesquisa da CPA, que versaram sobre a elaboração de artigo 

científico para submissão ao III Simpósio sobre Avaliação Institucional. 

Em 2019 realizaram-se 11, sendo 6 destas com os estudantes do Projeto de Pesquisa 

da CPA, que versaram sobre autoavaliação institucional, SINAES, Projeto de Autoavaliação da 

CPA, metodologias utilizadas e Business Model Canvas aplicável à CPA; e 5 das quais 

trataram-se de oficinas sobre o novo instrumento de avaliação de curso realizada durante a 

CPA Itinerante nas Unidades Acadêmicas.  

Em 2018 realizaram-se duas entre os representantes do GT Projeto de Autoavaliação 

e o prof. Dr. Luiz Rodrigues Kehrle, do Departamento de Economia 

Reuniões de planejamento 

 São reuniões voltadas ao planejamento estratégico e anual da Comissão e da 

preparação de eventos, tais como Simpósios, CPA Itinerante, Campanhas de Sensibilização e 
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Mobilização, etc. Durante o ciclo 2018-2020 foram promovidas 17reuniões com essa 

finalidade. 

Em 2020, devido à pandemia do Covid-19 não foram realizadas reuniões externas, 

contudo, de forma remota, ocorreram cerca de 5 encontros virtuais  a fim de planejar 

estratégias de divulgação do questionário de autoavaliação e sensibilização da comunidade 

universitária, as lives com setores da Universidade e estudantes, estratégias para o III 

Simpósio sobre Autoavaliação, estratégias e divisão dos grupos de trabalho para redigir o 

relatório integral do ciclo avaliativo 2018-2020, e de subcomissões para redigir capítulo 

sobre avaliação do PDI 2021-2030. 

Em 2019 realizaram-se 4 reuniões com as seguintes temáticas: planejamento e 

discussão sobre as atividades a serem desenvolvidas durante a CPA Itinerante nas Unidades, 

Simpósio de Avaliação Institucional 2019, Relatório de Autoavaliação Institucional 2019 e 

Planejamento Estratégico da CPA. 

Em 2018 realizaram-se oito encontros entre os membros da CPA com as seguintes 

temáticas: Projeto de Autoavaliação Institucional, Seminário “Desmistificando a Avaliação 

Institucional”, Simpósio de Avaliação Institucional – JEPEX 2018, Reformulação do 

questionário, Metodologia de avaliação.  

Além do que foi apresentado acima, a CPA também participa das reuniões ordinárias 

da PROPLAN, onde são relatadas as atividades realizadas mensalmente. Durante todo o ciclo 

avaliativo 2018-2020 foram realizados 36 encontros. 

 

2.1.3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A PANDEMIA 
  

A fim de dar continuidade às atividades previstas no planejamento para 2020, visto 

que todas as atividades presenciais foram canceladas, a Comissão precisou reformular seu 

planejamento e buscar alternativas de aproximação com a Comunidade Universitária. Nesse 

sentido, optou-se como a principal estratégia de sensibilização e mobilização da 

Comunidade para o processo de Autoavaliação Institucional, a realização de Lives através 

das redes sociais Instagram e YouTube.  
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Lives com a participação dos Reitores - Avaliação e Planejamento Institucional 

A proposta de se fazer um diálogo com os gestores da Universidade surgiu da 

necessidade de se discutir a avaliação institucional do ponto de vista mais amplo e para dar 

início à campanha de mobilização para participação na autoavaliação em 2020. Inicialmente, 

esse encontro se deu pelo Instagram, haja vista que a Comissão ainda não conhecia outras 

plataformas para a execução de Lives, sendo esse canal mais fácil de ser utilizado e com 

alcance significativo, em especial entre os estudantes.  

A primeira Live ocorreu com a participação da então Reitora da UFRPE, professora 

Maria José de Sena, com a discussão do tema “UFRPE: avaliar, planejar e desenvolver”. Visto 

que a gestão da Reitora estava sendo finalizada, toda discussão foi pautada no papel da 

avaliação institucional para o planejamento e o desenvolvimento institucional ao longo dos 

últimos 8 anos à frente da gestão da Universidade. Esse primeiro momento foi fundamental 

para ampliar o número de seguidores da CPA no Instagram, inicialmente com cerca de 400 

seguidores, e em função da Live realizada com a Reitora, o número de seguidores 

ultrapassou a marca de 600 seguidores. Esse aumento é significativo, haja vista a ampliação 

do tempo previsto para a manutenção do distanciamento social e a suspensão das 

atividades acadêmicas e administrativas (Figura 1). 

Figura 1 - Live com a Reitora 

 
Fonte: CPA/UFRPE (2020) 

 
A partir da interação do público durante a transmissão, por meio de 

questionamentos e elogios, a Live apresentou um engajamento de cerca de 200 
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participantes e picos simultâneos de participação média de 150 pessoas ao longo do debate. 

O evento propiciou a divulgação da Autoavaliação Institucional, uma discussão sobre a 

relação entre a avaliação e o planejamento institucional e a ampliação da visibilidade da CPA 

nas redes sociais, item este que obteve baixa avaliação pela Comunidade Universitária no 

ano de 2019.  

Em 11 de maio de 2020, a UFRPE passou a ser gerida pelo novo Reitor, professor 

Marcelo Carneiro Leão. Para dar continuidade à discussão, o tema da Live foi “UFRPE: 

pensando o futuro a partir da autoavaliação” (Figura 2). Esse tema teve por objetivo suscitar 

na Comunidade Universitária a ideia de que o processo de autoavaliação é contínuo, que 

tem como principal objetivo o autoconhecimento da Instituição e que os resultados podem 

promover mudanças nas políticas institucionais. Esse tema foi relevante, uma vez que uma 

nova gestão estava iniciando e que o papel da autoavaliação tem se tornado cada vez mais 

importante na condução de estratégias de planejamento como indicado no Instrumento de 

recredenciamento institucional do INEP (2017a). 

De igual forma, a Live concorreu para a interação entre o gestor e a Comunidade 

Universitária da UFRPE com espaço para perguntas e apresentação de propostas, tendo a 

autoavaliação como pano de fundo, assim como o alinhamento das ações ao PDI e a gestão 

institucional. Assim como ocorreu com a primeira transmissão, essa Live também contribuiu 

para ampliar o número de seguidores da CPA no Instagram. 

Figura 2 -Live com o novo Reitor da UFRPE 

 
Fonte: CPA/UFRPE (2020) 
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A opção pelo Instagram para a realização das Lives com os Reitores se justificou pela 

praticidade de utilização e disponibilidade da plataforma na primeira fase da pandemia, 

exigindo, por isso mesmo, pouco conhecimento e muita intuitividade. Entretanto, embora o 

alcance seja significativo pelo número de seguidores, foram identificados alguns pontos 

negativos:  

Só permitir a presença de dois participantes no debate (atualmente a plataforma já permite a 

participação de mais de 2 pesssoas); 

Dificuldade para promover acessibilidade para o público surdo; 

Impossibilidade de membros da comunidade universitária que não usam a rede social participar da 

transmissão. 

 Além disso, ainda não existia a possibilidade de gravação da Live, como registro da 

memória do evento. Tal mecanismo só foi ativado posteriormente, após ser amplamente 

utilizado pelos usuários do Instagram. A partir dessa avaliação, foi definido que para a 

execução de outras Lives, tais questões fossem consideradas na busca de espaços que 

contemplassem essas lacunas.  

 

Lives temáticas sobre as Políticas Acadêmicas 

A fim de ampliar o conhecimento sobre os temas a serem avaliados em 2020 no 

âmbito das Políticas Acadêmicas, foram organizadas Lives temáticas com a participação dos 

principais gestores à frente dessas políticas. As lives foram organizadas em parceria com a 

Assessoria de Comunicação (ASCOM) e hospedadas no canal oficial da UFRPE no YouTube 

através da Plataforma StreamYard. O uso deste canal de comunicação garantiu, assim, a 

participação de mais de dois palestrantes e o registro da memória do evento.  

Além disso, com o apoio do Núcleo de Acessibilidade (NACES) foi possível garantir a 

inclusão digital da comunidade surda por meio da tradução simultânea em Língua Brasileira 

de Sinais (LIBRAS). Isso posto, todos os pontos negativos identificados durante as Lives 

realizadas pelo Instagram foram sanados quando estas passaram a ser executadas pelo canal 

oficial da UFRPE no YouTube.  
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A Autoavaliação e as Políticas de Ensino 

A primeira Live foi realizada para discutir a importância das Políticas de Ensino na 

Universidade e a contribuição da autoavaliação institucional para a melhoria contínua do 

ensino na UFRPE. Para esse debate foi convidada a Pró-Reitora de Ensino de Graduação, 

professora Socorro Lima, a qual apresentou todo trabalho desenvolvido pela Pró-Reitoria 

nos últimos anos, em especial na relação entre a CPA e a PREG na condução da avaliação de 

cursos e na apresentação das ações de combate à evasão na graduação. Também contou 

com a participação da Procuradora Institucional da Universidade, Carolina Sobral. Sua fala 

perpassou pela Lei do SINAES e a relação entre os Relatórios da CPA e os resultados de 

avaliações advindas do ENADE contribuindo, assim, para repensar as políticas acadêmicas 

adotadas. Na discussão também foi importante a participação da professora Rosângela 

Lindoso, Coordenadora do curso de Licenciatura em Educação Física. Sua contribuição 

buscou relacionar a autoavaliação do curso e as informações advindas da autoavaliação 

institucional, de modo a propiciarem estratégias de resolução de problemas identificados no 

curso. (Figura 3) 

Figura 3 - A Autoavaliação e as políticas de ensino 

 
 Fonte: CPA. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CAbKfitHgCH/. Acesso em: 10 dez. 2020.  

 

Durante a transmissão do evento, registrou-se um alcance significativo, com cerca de 

350 visualizações e participação ativa do público com perguntas, comentários e elogios no 

chat.  
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A Autoavaliação e as Políticas de Pesquisa 

A segunda Live foi sobre as Políticas de Pesquisa da UFRPE. Para isso foi 

imprescindível a participação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) e do Instituto de 

Inovação, Pesquisa, Empreendedorismo, Internacionalização e Relações Institucionais (IPÊ) 

(Figura 4). Inicialmente, é importante ressaltar que a PRPG era a Pró-Reitoria responsável 

pela Iniciação Científica da Universidade abarcando a pesquisa e a pós-graduação.  Com a 

nova Reitoria da UFRPE foi criado, em junho de 2020, o Instituto IPÊ, que tem como 

finalidade estimular, facilitar e viabilizar as parcerias nacionais e internacionais, a 

transferência do conhecimento científico e tecnológico, a cultura de inovação e 

empreendedorismo, e a captação de recursos para financiamento de projetos acadêmicos 

(http://www.ipe.ufrpe.br/). Assim, o Instituto assumiu a pesquisa, o empreendedorismo, a 

inovação, a cooperação internacional e as relações institucionais da UFRPE, ficando sob a 

tutela da PRPG os cursos de Pós-Graduação da Universidade (https://bit.ly/3cfzP4P). 

A Pró-Reitora de Pós-Graduação, professora Madalena Guerra, abordou na Live a 

discussão sobre o panorama geral de trabalho desenvolvido durante a pandemia, as áreas 

de atuação da pesquisa na UFRPE, os indicadores da pós-graduação com ampliação de 

cursos e, finalmente, sobre o novo formato de avaliação de Cursos de Pós-Graduação 

implementado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

trabalho esse desenvolvido em parceria com a CPA e a PROPLAN. Além disso, fez uma 

apresentação inicial da importância de separar a pós-graduação da pesquisa, através do 

Instituto Ipê.  

Posteriormente, o professor Ricardo Souza, Diretor Geral do Instituto IPÊ, apresentou 

o que seria o Instituto, seus objetivos e áreas de atuação e os possíveis avanços a partir do 

trabalho a ser desenvolvido, em especial com relação aos indicadores de produção científica 

e fortalecimento da UFRPE no que tange àsua excelência acadêmica.   

 

 

 

 

 

http://www.ipe.ufrpe.br/
https://bit.ly/3cfzP4P
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Figura 4 - A Autoavaliação e as Políticas de Pesquisa    

 
Fonte: CPA. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CAtRXjunjiD/ Acesso em: 10 dez. 2020. 

 

A Live apresentou um alcance extremamente importante, com cerca de 310 

visualizações e, novamente, participação ativa do público com perguntas, comentários e 

elogios no chat durante a transmissão. Por apresentar um tema novo no âmbito da gestão 

institucional e uma nova estrutura organizacional para a pesquisa, a Live suscitou várias 

perguntas do público presente, o que denota a importância do tema para a instituição.  

 

A Autoavaliação e as Políticas de Extensão 

Essa Live teve por objetivo apresentar as Políticas de Extensão da UFRPE, tema 

relevante na composição dos pilares que fundamentam a Universidade. Para isso, o evento 

contou com a participação da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC) e da Comissão de 

Extensão da UAST (Figura 5). 

Inicialmente, a professora Ana Marinho, Pró-Reitora de Extensão e Cultura, 

apresentou a mudança na estrutura da PROEXC, incluindo a Cultura e a Coordenação dos 

campi avançados, através das fazendas distribuídas no interior do Estado, aspecto de grande 

importância para a interiorização da UFRPE. A apresentação na Live considerou os pontos 

apontados na autoavaliação institucional, em especial a contribuição da Extensão no 

desenvolvimento regional.  
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O professor Kleyton Ricardo, representando a Comissão de Extensão da UAST, 

discorreu sobre o impacto da extensão na região em que está situada a Unidade Acadêmica, 

com cerca de 400 projetos de extensão ao longo dos últimos anos, beneficiando direta, ou 

indiretamente, cerca de 60.000 pessoas na região de entorno da UAST. Além disso, 

apresentou o impacto positivo nos indicadores sociais e econômicos de Serra Talhada a 

partir da implementação da Unidade na cidade.  

Uma questão importante discutida foi a curricularização da extensão prevista no 

Plano Nacional da Educação através da Resolução nº 7 - MEC/CNE/CES, de 18 de dezembro 

de 2018. A curricularização da extensão pode contribuir para o fortalecimento da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, questão que deverá ser discutida na 

UFRPE para o fortalecimento de suas políticas acadêmicas.  

 
Figura 5 - A Autoavaliação e as Políticas de Extensão 

 
Fonte: CPA. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CA867Mmn54r/ Acesso em: 10 dez. 2020. 

 
Essa Live também apresentou um alcance extremamente importante, com cerca de 

270 visualizações e participação ativa do público com perguntas, comentários e elogios no 

chat durante a transmissão. Destaque para o tema da curricularização da extensão, 

suscitando vários questionamentos do público presente, já que impacta diretamente na 

política de extensão da Universidade. 

 

 

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55877808
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55877808
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A Autoavaliação e as Políticas de Apoio aos Discentes 

O principal objetivo da Live foi apresentar as Políticas de Apoio aos Discentes da 

UFRPE, de grande importância para garantir a igualdade de oportunidades e condições para 

que os estudantes permaneçam e concluam seus cursos. O evento contou com a 

participação do Pró-Reitor de Gestão Estudantil e Inclusão, professor Severino Mendes e da 

Ex-Diretora do DCE, a estudante de Ciências Econômicas, Isabelle Brasileiro (Figura 6). 

Inicialmente, o Professor Severino Mendes apresentou todos os Programas que 

apóiam o acesso, a permanência e a inclusão dos estudantes na Universidade, com destaque 

para o Restaurante Universitário, considerado um dos melhores do país. Além dos 

programas, a PROGESTI oferece alguns serviços de atendimento social, pedagógico e 

psicológico.  

Para garantir a qualidade dos serviços prestados são utilizados indicadores de 

avaliação e monitoramento no emprego efetivo das políticas afirmativas e de assistência 

estudantil, uma vez que na UFRPE, cerca de 70% dos seus estudantes são considerados de 

baixa renda. 

Além disso, tais políticas de apoio aos discentes têm contribuído, significativamente, 

para atenuar os efeitos da pandemia, com a manutenção das bolsas de apoio e oferta de 

serviços psicológicos através da PROGESTI, Departamento de Qualidade de Vida (DQV) e 

Núcleo do Cuidado Humano (NCH). Importante destacar que a partir da implementação do 

Período Letivo Excepcional (PLE), a UFRPE apoiou os estudantes com a disponibilização de 

notebooks e pacotes de internet para grupos prioritários através de editais do Auxílio 

Emergencial de Inclusão Digital (http://www.progesti.ufrpe.br/br/node/546) e do Projeto 

Alunos Conectados, parceria entre o MEC, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e a 

UFRPE (http://www.progesti.ufrpe.br/br/node/551). 

A estudante Isabelle Brasileiro destacou que o serviço prestado pelo Restaurante 

Universitário reflete a realidade do apoio que a Universidade disponibiliza para os 

estudantes. Em sua apresentação, destacou o papel da luta dos estudantes através das 

mobilizações em torno da busca de oportunidades de direito no acesso, na permanência e 

na inclusão. Além disso, lembrou que uma das conquistas foi a Política Nacional de 

http://www.progesti.ufrpe.br/br/node/546
http://www.progesti.ufrpe.br/br/node/551
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Assistência Estudantil (PNAES), importante instrumento para a redução da evasão e da 

retenção nas Instituições de Ensino Superior.  

Figura 6 - A Autoavaliação e as Políticas de Apoio aos Discentes 

 
Fonte: CPA. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CBRB42tninq/. Acesso em: 10 dez. 2020. 

 

A Live contou com a presença de vários gestores da Universidade, inclusive com a 

participação do Reitor, Vice-Reitor e Pró-Reitores comentando e fazendo perguntas no chat, 

apresentando um alcance de cerca de 269 visualizações.  

 

A Autoavaliação e a Comunicação com a Sociedade 

Um dos temas avaliados em 2020 foi a Comunicação Social da Universidade. Desse 

modo, a Live teve por objetivo apresentar as estratégias de comunicação da UFRPE e seus 

mecanismos para garantir que a informação institucional alcance tanto a Comunidade 

Universitária quanto a Comunidade Externa. 

O evento contou com a participação da coordenadora da ASCOM, Renata Carneiro 

Leão e do jornalista Bruno Andrade (Figura 7). Renata Carneiro Leão iniciou sua 

apresentação falando sobre o conceito da Comunicação que tem sido cada vez mais utilizado 

como um serviço a ser prestado para toda a sociedade, a fim de informar e comunicar de 

maneira institucional.  
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Uma das principais dificuldades da ASCOM é em relação ao tamanho da equipe, uma 

vez que em função da pandemia, este se tornou o principal meio de comunicação e de 

aproximação da comunidade universitária, havendo a necessidade desta política ser vista 

como estratégica na Instituição. Por exemplo, faltam profissionais nas Unidades Acadêmicas 

para que o processo de fortalecimento da comunicação seja amplo e alcance todas as 

Unidades. O desafio é grande, ainda mais em função da restrição aos concursos públicos. 

Bruno Andrade, por sua vez, fez um levantamento do histórico da comunicação na 

UFRPE em períodos recentes, destacando a entrada da Instituição nas mídias sociais, um 

importante marco para a interação com a comunidade universitária. Observou, ainda, as 

melhorias realizadas nos sites institucionais, a inclusão de libras propiciando a acessibilidade, 

a imagem institucional e a modernização da marca UFRPE. 

Uma das estratégias de fortalecer a imagem institucional é a possibilidade de 

implementar uma “grife” da UFRPE, com produtos que levem a marca da Universidade, a 

exemplo do que ocorre em outras IES. Outro mecanismo de comunicação foi o uso das redes 

sociais, com alcance significativo quando comparado com outras instituições públicas 

federais de ensino. A mais recente é o Telegram, que já apresenta o maior número de 

seguidores entre as universidades públicas brasileiras.  

Figura 7 - A Autoavaliação e a Comunicação da UFRPE 

 
Fonte: CPA. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CBgqe6InGb8/. Acesso em: 13 jan. 2021. 
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A Live foi extremamente participativa, com comentários e perguntas no chat, 

inclusive com a presença de alguns Pró-Reitores e visualizada por cerca de 309 pessoas. Para 

finalizar, Bruno Andrade apresentou o vídeo institucional “A UFRPE é feita de pessoas”, o 

qual retrata o sentimento de família, casa, afeto que permeia a comunidade universitária. 

Figura 8 – Vídeo Institucional produzido pela ASCOM/UFRPE 

 
Disponível em: https://youtu.be/Q0ZKjW60CNg Acesso em: 13 de jan. 2021. 

 

Lives com os estudantes - Quem é você na quarentena? 

A autoavaliação institucional em um modelo remoto se deu a partir de maio de 2020, 

com uma série de estratégias para a mobilização da Comunidade Universitária, a exemplo de 

realização de lives, publicações de cards, informações nas mídias sociais, sites institucionais 

e envio de e-mails convidando a comunidade universitária a participar do processo de 

autoavaliação.  

Com o acompanhamento do engajamento da comunidade UFRPE em responder o 

questionário de autoavaliação, a CPA observou a baixa adesão por parte do segmento 

discente. Isso se explica em função da suspensão das atividades acadêmicas e, consequente 

dispersão desses alunos. No entanto, outros fatores foram fundamentais para essa baixa 

participação, a exemplo de problemas psicoemocionais causados pelo isolamento social, e 

também, pela dificuldade de acesso a equipamentos e pacotes de internet, de acordo com o 

Relatório sobre Juventude e Pandemia (CONSELHO NACIONAL DE JUVENTUDE, 2020). 

Para isso, buscou-se estratégias que pudessem ser implementadas, respeitando o 

distanciamento e cuidando da segurança dos atores envolvidos, de modo a alcançar os 

https://youtu.be/Q0ZKjW60CNg
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estudantes e convidá-los a responder o questionário de avaliação institucional. Diante desse 

desafio foi proposta a atividade: “Quem é você na quarentena?” Nessa ação, os estudantes 

seriam os protagonistas.   

Esses encontros online não tiveram o mesmo formato de eventos acadêmicos 

tradicionais, uma vez que tais estratégias foram amplamente utilizadas em todas as 

instâncias da Universidade. Ou seja, havia a necessidade de propor outro modelo de 

encontro e que este fosse propício para a criação de espaços de diálogos, com o objetivo de 

compartilhar aspectos bons e ruins da nova realidade vivenciada pelo distanciamento social. 

A partir da definição dessa estratégia, a fase seguinte foi propor um desenho de 

encontro em que as questões psicoemocionais, estratégias de sobrevivência e o papel da 

Universidade na vida pessoal desses estudantes fossem o foco (Figura 9). 

Figura 9 – Desenho da proposta de encontro com os estudantes 

 
Fonte: CPA/UFRPE (2020) 

Após a definição do modelo de encontro, a fase seguinte foi mobilizar as 

coordenações de curso para que estas não só atendessem à solicitação da CPA, mas que, ao 

mesmo tempo, fossem as co-responsáveis pela mobilização dos alunos para participarem da 

atividade. Considerando que cada curso tem um perfil diferenciado, ficou a cargo das 

coordenações definirem o tipo de Live a ser realizada, ou seja, se o encontro seria público 

(YouTube) ou privado (Google Meet). Para as Lives públicas, denominadas de “Lives 

científico-culturais”, cada coordenação ficou responsável por selecionar estudantes que 

desenvolveram atividades científicas e/ou culturais durante a pandemia para que fossem 
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socializadas durante o encontro. Já nas Lives privadas, realizadas pelo Google Meet, a 

participação foi aberta, sem definição de nomes que pudessem representar os estudantes, 

seguindo um roteiro de atividades de interação dentro do grupo (Figura 10) 

Figura 10 - Convite utilizado nas redes sociais 

 
Fonte: CPA, 2020. 

 
As Lives com os alunos foram realizadas durante o mês de julho de 2020. A adesão às 

Lives ficou diretamente relacionada à predisposição das coordenações de curso em 

participar, ou não, da atividade. Essa articulação com as coordenações de curso foi 

fundamental, uma vez que essa é a instância de gestão mais próxima dos estudantes e, 

portanto, é essencial para garantir a mobilização destes em participar da atividade. 

Desse modo, o convite foi lançado para os coordenadores com a definição da 

proposta e com o objetivo da atividade. Vale salientar que nesse mesmo período toda a 

Universidade estava se planejando para a realização do Período Letivo Excepcional (PLE), 

demandando ampla participação das coordenações no desenvolvimento da proposta, ao 

mesmo tempo em que houve uma oferta intensiva de cursos e eventos de preparação dos 

docentes para a adequação das atividades de ensino de forma remota. 

Portanto, a adesão dos cursos à atividade pode ter sofrido influências desse 

momento em função da ampla carga de trabalho docente. Por outro lado, os cursos que 

atenderam a solicitação contribuíram significativamente para os resultados aqui 

apresentados. Ao todo, 7 (sete) cursos de graduação participaram das Lives com os 

estudantes (Quadro 1).   



40 

 

Quadro 1 – Cursos participantes e tipo de Lives 
 

Data Curso Tipo de Live 

06/07/2020 Engenharia de Pesca (EP) Google Meet 

07/07/2020 Licenciatura em Matemática (LM) Google Meet 

08/07/2020 Licenciatura em Química (LQ) Youtube 

14/07/2020 Bacharelado em Ciência da Computação (BCC 
Licenciatura em Computação (LC) Youtube 

17/07/2020 Bacharelado em Ciências do Consumo (BCCon) Google Meet 

23/07/2020 Bacharelado em Ciências Econômicas (BCE) Youtube 

Fonte: CPA, 2020. 

 
Figura 11– Apresentações científico-culturais dos estudantes durante as Lives 

 

 
Fonte: CPA; YouTube, 2020. 

 

Por meio da série de Lives “Quem é você na quarentena?” buscou-se criar um espaço 

de sociabilidade para esses jovens em meio a um cenário de isolamento social, ao mesmo 

tempo em que se oportunizou a comunidade discente um momento de reflexão em torno da 

UFRPE e do seu futuro. Além disso, as Lives congregaram relatos dos jovens sobre suas 

vivências na pandemia com a apresentação de atividades culturais e científicas.  
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3. AÇÕES DE FORMAÇÃO E ESTUDOS SOBRE AUTOAVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL 
 

Em 2019, a CPA participou do edital do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC) 2019-2020 da PRPPG com o projeto “A autoavaliação da UFRPE como 

estratégia de planejamento de políticas institucionais”. Este último tem como objetivo geral 

contribuir na execução da Política de Autoavaliação Institucional da UFRPE. Para isso, contou 

com a atuação de três estudantes do Programa de Iniciação Científica (PIC) oriundos dos 

cursos de Bacharelado em Administração e Ciências Econômicas.  

Ao longo de 2020, um aluno solicitou a saída do projeto, de modo que apenas duas 

estudantes deram continuidade à pesquisa. O relatório do PIBIC (2019-2020) foi apresentado 

e aprovado pela comissão científica. Os resultados da pesquisa se transformaram em artigo 

intitulado “Inovação e transformação digital do processo de autoavaliação da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco durante a pandemia da Covid-19”, o qual foi submetido ao III 

Simpósio sobre Autoavaliação Institucional. 

Dando continuidade à pesquisa, a CPA participou do Edital PIBIC 2020-2021, cujo 

tema é “A Comissão Própria de Avaliação e o seu papel estratégico para a condução da 

Política de Planejamento Institucional da UFRPE” com a permanência das estudantes de 

graduação. O objetivo da pesquisa é apresentar o mapa de realização de planejamentos 

estratégicos nos diversos setores da Universidade e as contribuições dos resultados da 

autoavaliação na consolidação desses planejamentos. 

A fim de contribuir com a formação, a mobilização e a sensibilização da Comunidade 

Universitária, a CPA optou por oportunizar espaços de discussão sobre a avaliação 

institucional. Dessa necessidade, nasceu o I Simpósio sobre Autoavaliação Institucional, 

ocorrido em 2018, com o tema “A autoavaliação para o planejamento e para a gestão 

institucional”. O principal objetivo do Simpósio foi estreitar a relação entre os resultados das 

avaliações institucionais e os processos de planejamento e gestão institucional. Nesse 

sentido, foram apresentados os novos instrumentos de Avaliação Institucional Externa, 

definidos pelo MEC, em 2017. 

Para dar continuidade às atividades de formação, em 2019, a CPA realizou o II 

Simpósio sobre Avaliação Institucional com o tema “A autoavaliação na ordem do dia: 



42 

 

graduação e pós-graduação”. O objetivo do Simpósio foi dividir experiências no uso da 

autoavaliação em cursos de Graduação e da Pós-Graduação, esta última configurando a nova 

exigência da CAPES. 

Em 2020, considerando o momento vivido em função da pandemia do Covid-19, a 

CPA realizou o III Simpósio sobre Avaliação Institucional em formato virtual, com o tema: 

“Avaliação, inovação e comunicação em tempos de pandemia” (Figura 12). Esse tema 

contribuiu para que as instituições participantes dividissem experiências sobre novas formas 

de fazer e comunicar a autoavaliação institucional. O principal objetivo do Simpósio foi 

dividir experiências das CPAS na condução de suas atividades em meio à crise sanitária 

causada pelo novo Coronavírus.  

Figura 12 - Programação do III Simpósio sobre Avaliação Institucional 

 
Fonte: CPA, 2020. 

O evento propiciou a participação de diversas pessoas e instituições de todo país, 

alcançando cerca de 350 inscrições. Esse fator foi fundamental para repensar as estratégias 

de ampliação da participação pós-pandemia, uma vez que o evento realizado de forma 

virtual conseguiu ter um alcance em nível nacional. 
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O evento foi aberto pelo Reitor da UFRPE, prof. Marcelo Carneiro Leão, com a 

presença da presidente da CPA, professora Isabel Oliveira. Essa participação da gestão 

superior é fundamental para que a discussão sobre avaliação institucional perpasse em 

todas as instâncias da Instituição. Logo após a saudação inicial foi realizada a palestra de 

abertura cujo tema versou sobre “Avaliação, inovação e comunicação em tempos de 

pandemia” proferida pela professora Maria das Graças Guerra (UFPB) (Figura 13). A 

palestrante apresentou um panorama geral sobre o tema, abordando a autoavaliação das 

Instituições durante a pandemia e seus impactos nas atividades acadêmicas e 

administrativas. Destacou, ainda, que foram implementadas mudanças nas estratégias de 

ensino, pesquisa, extensão e, consequentemente, na autoavaliação das IES a partir das 

medidas de biossegurança.  

Figura 13 - Mídia da palestra de abertura 
 

 
Fonte: CPA, 2020. 

 

Ao final, a palestrante fez a relação entre os processos de autoavaliação e o 

planejamento da UFPB de acordo com as Políticas apresentadas no PDI. Outra reflexão foi 

sobre o modelo adotado pela IES pós-pandemia considerando, inclusive, as 

excepcionalidades, a exemplo da necessidade de maior flexibilidade tanto do tempo 

acadêmico quanto do tempo administrativo. A Live de abertura teve um alcance de cerca de 

460 visualizações desde a sua publicação, reafirmando a importância do evento e, em 

especial, do tema abordado.  
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No expediente da noite foi realizada uma mesa redonda com várias IES com o tema 

“Relatos de experiências das CPAs durante a pandemia”. A mesa foi constituída pelas 

professoras: Isabel Oliveira (CPA-UFRPE), Edilene Santos (CPA-UNIFIP/PB), Emília Cavalcanti 

(CPA-FAFIRE/PE), Michelle Pinheiro (CPA-SENAC/PE) e Rosa Vasconcelos (CPA-IFPE) (Figura 

14). 

Figura 14 - mídia com as participantes da mesa redonda 
 

 
Fonte: CPA, 2020. 

 
O espaço de diálogo foi muito importante para a partilha de estratégias, ideias e 

ações durante a pandemia, uma vez que a autoavaliação também contribuiu para a busca de 

soluções diante do contexto de isolamento social. O evento contou com cerca de 260 

visualizações e engajamento do público participante por meio do chat. 

No segundo dia do Simpósio foi realizada uma mesa redonda sobre “Autoavaliação 

na Pós-Graduação: caminhos percorridos”, com a participação da professora Madalena 

Guerra (PRPG) e do Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Rafael 

Carvalho (PROPLAN), ambos da UFRPE, e da Técnica em Assuntos Educacionais, Cecília 

Arruda (UFPE). A mesa teve por objetivo apresentar as estratégias de implementação da 

avaliação e do planejamento estratégico das Pós-Graduações desde as novas diretrizes 

publicadas pela CAPES em agosto de 2019 (Figura 15) 
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Figura 15 - Mesa redonda sobre autoavaliação na Pós-Graduação 
  

 
Fonte: CPA, 2020. 

 
Os palestrantes apresentaram as estratégias e mecanismos utilizados para se iniciar 

um processo de autoavaliação, de forma que atendesse as necessidades e especificidades de 

cada Instituição e de cada curso de pós-graduação. Como é uma temática nova, as Pró-

Reitorias de Pós-Graduação precisaram não só se adequar ao novo modelo exigido, como 

também ao momento pandêmico vivenciado pelas IES. Observou-se que as experiências 

apresentadas foram construídas através de parcerias e grupos de trabalho, envolvendo 

diversos atores relacionados ao tema. No caso da UFRPE, teve-se a participação da PROPLAN 

na elaboração do planejamento estratégico e a assessoria da CPA no apoio e condução da 

proposta de um modelo de avaliação para a pós-graduação. 

Como a temática é nova no meio acadêmico, desencadeou muita interação entre o 

público presente por meio do chat, além de boa quantidade de visualizações do evento no 

YouTube.  

No expediente da noite foi realizada a mesa redonda sobre “Recredenciamento 

Institucional”, com a participação do prof. Marcelo Carneiro Leão, Reitor da UFRPE, e do 

prof. Marcelo Lourenço, Reitor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC). A 

referida mesa redonda teve por objetivos apresentar o instrumento que guia o 

recredenciamento das IES e de como a avaliação institucional atrelada ao planejamento e a 

gestão contribuem para a melhoria da qualidade das Universidades (Figura 16) 
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Figura 16 – Mídia da palestra de encerramento do III simpósio 

 

 
Fonte: CPA, 2020. 

 
O professor Marcelo Lourenço apresentou o histórico da avaliação da educação do 

ensino superior com a implementação do SINAES através de duas dimensões e, 

posteriormente, os eixos de avaliação institucional. Destacou ainda, a missão, o plano de 

desenvolvimento institucional, o planejamento e a autoavaliação e a interligação entre as 

temáticas destacadas, havendo a necessidade de um ciclo contínuo na busca de melhorias. 

No que se refere ao Recredenciamento Institucional, o palestrante traçou um panorama a 

partir do instrumento do INEP (2017) observando a nova metodologia de avaliação que 

reduziu tanto o número de indicadores quanto o nível de subjetividade identificados em 

instrumentos anteriores. 

O professor Marcelo Carneiro Leão explanou sobre a importância da avaliação 

institucional para a sociedade, haja vista que a Universidade atende a legislações e critérios 

junto ao Ministério da Educação. Também apresentou os principais avanços da UFRPE em 

relação aos indicadores de gestão, planejamento e à avaliação institucional com a 

construção de diversos documentos orientadores, em especial o PDI. Também fez uma 

reflexão sobre a construção de novos parâmetros para as políticas institucionais, inclusive 

sobre o sistema de avaliação das IES, considerando a gestão de riscos, a exemplo da 

pandemia da Covid-19. A mesa apresentou uma interação significativa com o público 
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presente com envio de perguntas, gerando cerca de 240 visualizações na plataforma do 

Youtube. 

O último dia do evento foi reservado para comunicações de artigos científicos, os 

quais comporão um E-book com os trabalhos aprovados. A CPA apresentou dois artigos, 

frutos do trabalho desenvolvido ao longo de 2020, a partir das experiências vividas durante 

o isolamento social e das atividades de mobilização e sensibilização (Quadro 2). Os trabalhos 

apresentados podem ser acessados no site do evento (https://bit.ly/3m5D6XT). 

Quadro 2: Produção bibliográfica da CPA em 2020 
 

AUTORES (AS) PUBLICAÇÃO 

Carlos Antônio Pereira Gonçalves Filho 
Isabel Oliveira Pereira de Oliveira Entre diálogos, escutas e resiliências: quem é você na quarentena? 

José Pereira do Canto 
Gabriela Pinheiro de Santana 
Isabelle Thaís Barbosa Brasileiro 

Inovação e transformação digital do processo de autoavaliação da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco durante a pandemia da 
Covid-19. 

Fonte: CPA, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3m5D6XT
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4. AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE 
UNIVERSITÁRIA 
 

As estratégias utilizadas pela CPA para a sensibilização e mobilização da Comunidade 

Universitária para responder o questionário de avaliação em 2020 tiveram o intuito de 

reforçar nos docentes, discentes e técnicos o sentimento de pertencimento à UFRPE por 

meio da prática avaliativa da Instituição. Trata-se de uma avaliação voluntária, portanto, é 

preciso um grande trabalho de sensibilização e mobilização para que haja o maior 

envolvimento possível da comunidade universitária.  

Deve-se observar que a partir de 2018, com disponibilização do questionário no site 

da CPA fora do Sistema de Informações e Gestão Acadêmica (SIG@), de uso corrente na 

UFRPE, houve a necessidade de redefinir as estratégias para estimular a participação da 

Comunidade. O desafio é que para responder o questionário, torna-se necessário acessar a 

página da CPA e proceder à autenticação, utilizando o número de Cadastro de Pessoa Física 

(CPF) e a senha de serviços integrados, a mesma que permite o acesso a outros serviços, tais 

como: rede Wi-Fi, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e Portal de Periódicos da CAPES.  

Em 2018, esse “longo caminho” percorrido para poder responder o questionário de 

avaliação (página da CPA, uso do CPF e senha de serviços integrados), levou a adoção de 

algumas estratégias para facilitar o acesso, tais como:  

I. Disponibilização de informativos em e-mails enviados por mala direta;  

II. Informativos nas redes sociais da UFRPE e da CPA (Facebook e Instagram);  

III. Informativos no site oficial da UFRPE com banner fixo durante a avaliação;  

IV. Envio de mídia informativa, convites, memes e avisos por aplicativo de mensagens 

(WhatsApp); 

V. Produção de vídeos institucionais direcionados aos docentes, discentes e técnicos; 

VI. Envio do tutorial para acesso à senha de serviços integrados, via mala direta, e 

disponibilização com link nos informativos institucionais sobre a autoavaliação. 

O ano de 2020 foi, neste sentido, duplamente desafiador, em função da pandemia da 

Covid-19, o que levou a adoção de estratégias estritamente virtuais para alcançar o objetivo. 

http://www.cpa.ufrpe.br/
https://www.facebook.com/UFRPEAscom/videos/1814791978577014/
https://www.instagram.com/cpaufrpe/
http://www.ufrpe.br/br/content/avalie-infraestrutura-e-pol%C3%ADticas-de-gest%C3%A3o-da-ufrpe-no-question%C3%A1rio-cpa-2018
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Dentre essas estratégias, destacam-se as de comunicação adotadas com uma maior 

diversificação de recursos à disposição da CPA. Destaquem-se as parcerias com a ASCOM e a 

UAEADTec que possibilitaram a divulgação das diversas mídias. 

 

4.1 PRÁTICAS ADOTADAS PELA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA UFRPE EM 20201 

A pandemia causada pela Covid-19, em 2020, trouxe vários desafios em geral e, em 

particular, para o contexto universitário. Um deles, enfrentados não somente pelos 

discentes, mas também pelos docentes, foi a adaptação ao novo cenário proposto no que 

diz respeito às novas tecnologias e conectividade, em contraponto ao modelo tradicional de 

ensino-aprendizagem (DAVIS, 2020). Como consequência disso, o processo de autoavaliação 

institucional conduzido pela CPA precisou passar por diversas transformações, não somente 

quanto à questão da implementação da tecnologia em todo seu processo, mas, sobretudo, à 

mudança de cultura [ou adaptação à ela] do tradicional para o digital.  

Diante disso, algumas ações ou práticas inovadoras - que podemos chamar de 

inovação de processos (OECD, 2018; INEP, 2019) - foram aplicadas de diferentes formas, 

dentre elas, na logística e distribuição; no marketing; nos sistemas de informação e 

comunicação; e na administração e gestão.  

Na logística e distribuição, a forma de como a comunidade universitária foi 

sensibilizada e mobilizada, antes presencial para o digital, algumas estratégias foram 

implementadas, como algumas lives temáticas para entregar resultados da autoavaliação 

2019 e para sensibilizar e mobilizar a comunidade universitária a participar do processo de 

autoavaliação 2020. Esse formato se deu em decorrência da pandemia e suspensão das 

atividades presenciais, para isso foram realizados encontros virtuais, através das mídias 

sociais e plataformas de streaming, conforme algumas dessas ações apresentadas no 

Quadro 3. 

 

 

 
1 Parte desse subitem foi extraído e adaptado de: CANTO, J. P; SANTANA, G. P; BRASILEIRO, I. T. B. Inovação e 
transformação digital do processo de autoavaliação da Universidade Federal Rural de Pernambuco durante a 
pandemia da covid-19. In: III Simpósio sobre Avaliação Institucional: avaliação, inovação e comunicação em 
tempos de pandemia. Recife, 2020. 
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Quadro 3 - Lives temáticas de mobilização realizadas durante a quarentena 
 

Data Tema Envolvidos 
27/04 UFRPE: avaliar, planejar, desenvolver. Reitoria (gestão anterior) 

13/05 UFRPE: pensando o futuro a partir da 
Autoavaliação. 

Reitoria (nova gestão) 

20/05 A Autoavaliação e as Políticas de Ensino. Pró-Reitoria de Ensino de Graduação  

27/05 A Autoavaliação e as Políticas de Pesquisa. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – 
Instituto Ipê. 

03/06 A Autoavaliação e as Políticas de Extensão. Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e 
Comissão de Extensão da UAST/UFRPE. 

10/06 A Autoavaliação e as Políticas de Atendimento ao 
Discente. 

Pró-Reitoria de Gestão Estudantil e Inclusão e 
discente e ex-diretora do DCE/UFRPE. 

17/06 A Autoavaliação e a Comunicação da UFRPE. Assessoria da Comunicação Social/UFRPE. 

Fonte: Elaborado pelos autores com informações da CPA. 

 

Quanto ao marketing, às ações que antes eram realizadas presencialmente, através de 

cartazes, faixas, dia “A” da avaliação, CPA itinerante, etc., passaram a ser exclusivamente 

digital; neste caso, entram as ações realizadas tais como: lives de divulgação dos resultados, 

lives “quem é você na quarentena?”, produção de vídeos, de storytelling2, etc. No que diz 

respeito aos sistemas de informação e comunicação, a equipe (servidores e membros) da 

CPA passou a utilizar canais exclusivamente digitais, inclusive para processos administrativos 

e reuniões ordinárias.  

Para a equipe administrativa foi estruturada uma rede virtual privada (VPN – Virtual 

Private Network) a fim de acessar os arquivos nos servidores da UFRPE de forma remota, 

além da utilização da computação em nuvem, como o Google docs. Para a equipe, além da 

comunidade universitária, foram utilizadas diversas ferramentas de tecnologia e 

comunicação, tais como: e-mail, plataforma Google meet, WhatsApp, e plataformas de 

streaming. Além disso, a fim de criar alguns insights, se fez o uso de algumas fontes de 

dados, como Google Analytics, bit.ly e mídias sociais. E, por fim, a administração e gestão, 

passou a ter equipes para trabalhos em formato remoto; gestão de equipes remotas, ou 

home office, utilizando-se de sistemas de informação e comunicação mencionadas 

 
2Storytelling é um termo em inglês. "Story" significa história e "telling", contar. Mais que uma mera narrativa, 
Storytelling é a arte de contar histórias usando técnicas inspiradas em roteiristas e escritores para transmitir 
uma mensagem de forma inesquecível. 
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anteriormente. 

Em 2019, foram criados perfis da CPA no Instagram (@cpaufrpe) (Figura 17) e 

Facebook( @comunicacaocpaufrpe) (Figura 18), a fim de ampliar a sua visibilidade nas 

mídias sociais, uma vez que esses canais de comunicação estão sendo cada vez mais 

utilizados pela comunidade universitária. No início de 2020, o perfil do Instagram contava 

com 420 seguidores e no Facebook com 147 e, atualmente, contam com 970 e 169, 

respectivamente. Além disso, foi estruturado o canal da CPA no YouTube (Figura 19) que 

conta com mais de 200 inscritos. 

 

Figura 17 – Perfil oficial da CPA no Instaram 
 

 
Fonte: Instagram (2021) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/InstagramCPAUFRPE
https://bit.ly/FacebookCPAUFRPE
https://www.youtube.com/channel/UC0eYsDcjbOYCy55DC6OvPXA/featured
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Figura 18 – Perfil oficial da CPA no Facebook 
 

 
Fonte: Facebook (2021) 

 

Figura 19 – Perfil oficial da CPA no YouTube 

 

 
Fonte: Youtube (2021) 

 

Nesse contexto, desde o início de 2019, o site da CPA (cpa.ufrpe.br) foi incorporado ao 

Google Analytics, uma vez que esse sistema tem a capacidade de identificar a taxa de 

exibição de uma página, localização geográfica dos visitantes, meio pelo qual os usuários 

chegaram à página, identificação de sistema operacional e navegador utilizados. Tais 

informações se tornam importantes, em especial no período da autoavaliação, sendo 

http://www.cpa.ufrpe.br/
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possível monitorar o acesso à página e ao sistema de autoavaliação em períodos diários, 

mensais ou anuais.  

Esse monitoramento do site da CPA ocorreu, especificamente, no período em que o 

questionário de avaliação foi disponibilizado à comunidade universitária. Em 2019, esse 

período compreendeu entre 24 de abril a 29 de julho (Figura 20), e em 2020 entre 04 de 

maio a 30 de julho (Figura 21) e possibilitou identificar os picos de acesso à página, a 

quantidade de novos usuários, sua localização geográfica e a taxa de rejeição3.  

 

Figura 20 - Dados gerais de acesso ao site da CPA em 2019 (24 de abril a 29 de julho) 
 

 
Fonte: Google Analytics (2019). 

 
Figura 21 - Dados gerais de acesso ao site da CPA em 2020 (04 de maio a 30 de julho) 

 

 
Fonte: Google Analytics (2020). 

 
 

Essa taxa de rejeição significa que o usuário entrou no site, mas não avançou no link da 

avaliação, apresentando uma taxa de rejeição total geral de 32,87% em 2019 (Tabela 1) e 

38,91 em 2020 (Tabela 2). E possível analisar essas taxas de forma específicas, conforme 

demostrados nas tabelas 1 e 2, onde ocorre a atuação da CPA na condução do processo de 

autoavaliação institucional. Embora apresente uma taxa alta de rejeição, isso não significa 

que seja ruim, uma vez que o questionário de autoavaliação foi disponibilizado na página 

inicial do site. 

 

 
3 O cálculo da taxa de rejeição é definido pela porcentagem de todas as sessões do site nas quais os usuários 
visualizaram apenas uma página e acionaram apenas uma solicitação ao servidor do Google Analytics, ou seja, 
quando o usuário entra em um site e não avança nos mecanismos de buscas, como links ou abas (Google, 
2020).  
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Tabela 1 - Taxa de rejeição durante o período da avaliação (24 de abril a 29 de julho) 
 

Localização Usuários (acessos) Novos usuários Sessões/página Taxa de rejeição (%) 

Brasil 6.988 7.049 9.874 31,80 

Pernambuco 6.097 6.037 8.422 30,67 

Recife 3.336 3.208 4.497 29,04 

Cabo de S. Agostinho 712 641 859 25,61 

Serra Talhada 354 333 467 34,90 

Garanhuns 310 292 383 37,34 

Total geral 7.175 7.243 10.085 32,87 
Fonte: Google Analytics (2019). 

 

Tabela 2 - Taxa de rejeição durante o período da avaliação (04 de maio a 31 de julho) 
 

Localização Usuários (acessos) Novos usuários Sessões/página Taxa de rejeição (%) 

Brasil 6.498 6.433 9.857 38,25 

Pernambuco 5.775 5.698 8.810 37,97 

Recife 2.652 2.529 4.051 28,29 

Cabo de S. Agostinho 157 146 232 35,34 

Serra Talhada 336 323 473 34,04 

Garanhuns 200 190 296 39,86 

Total geral 6.622 6.564 10.001 38,91 

Fonte: Google Analytics (2020). 

 

Em 2020, passou-se a observar, também, o uso das mídias sociais como forma de 

chegar à página onde o questionário de autoavaliação esteve disponível. Esse 

monitoramento, além de verificar o impacto das ações de marketing, serve também para 

acompanhar o engajamento do público-alvo do processo de autoavaliação institucional, pois 

é possível verificar em dados gerais (Figura 22), assim como de forma específica (Figura 23). 
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Figura 22 - Dados gerais da origem do acesso ao site da CPA em 2020*  
 

 
Fonte: Google Analytics (2020). * Período compreendido entre 04 de maio a 30 de julho de 2020. 

 
 

Figura 23: Dados específicos da origem do acesso ao site da CPA em 2020* 
  

 
Fonte: Google Analytics (2020). *Período compreendido entre 04 de maio a 30 de julho de 2020. 

 

Em linhas gerais, essas ações desenvolvidas durante o processo de autoavaliação 

impactam nos resultados em termos de participação, tanto no formato presencial, como no 

totalmente digital. Em 2020, foi possível observar que houve uma redução de participação 

da comunidade universitária. Embora a CPA tenha inovado e demonstrado capacidade 

digital para enfrentar os desafios impostos pela pandemia do Covid-19 para que o processo 

de autoavaliação ocorresse totalmente de forma digital, da mesma forma pode não ter 

ocorrido com o público-alvo desse processo, principalmente no que diz respeito ao 

segmento discente e docente presencial (Tabela 3), onde essa redução é mais acentuada. 

Para o público EAD, há um destaque para a participação docente que durante todo o ciclo 

avaliativo só aumentou. 
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Tabela 3 - Participação em 2018, 2019 e 2020 (presencial e a distância) 
 

 
Segmento/ano 

2018 2019 2020 

Pop.  Part. % Pop.  Part. % Pop.  Part. % 

Discente Presencial 9.575  1.759 
  

18,37  10.657  2.641 
  

24,78 
  

11.492 1.872 16,29 

Discente EAD 1.174 300 25,55 913 341 37,35 629 258 41,01 

Docente Presencial 1.301 
  

502 
  

38,59  1.226  590  48,12 
  

1.203 536 44,55 

Docente EAD 29 16 55,17 38 30 78,95 38 35 92,10 

Técnico Presencial 880 
  

292 
  

33,18  1.113  352  34,17 
  

1.072 273 25,47 

Técnico EAD 11 11 100 14 13 92,86 13 13 100% 

Total (Presencial+ EAD) 12.970 2.880 22,20 13.961 3.967 28,41 14.447 2.987 20,68% 

Fonte: NTI/CPA (2018, 2019, 2020)  
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
A avaliação das IES no âmbito do SINAES está estruturada por meio de “Eixos 

Avaliativos” definidos pelo INEP (2014b). O Quadro 4 apresenta os 5 Eixos e seus respectivos 

objetos de avaliação. 

Quadro 4 - Eixos de Avaliação 

EIXOS O QUE AVALIA 

EIXO 1 
Planejamento e 

Avaliação 
Institucional 

O processo de autoavaliação institucional, a participação da comunidade acadêmica, a 
adequação do instrumento de avaliação às necessidades da Universidade, a divulgação e 
a apropriação dos resultados da avaliação institucional interna pelos segmentos da 
UFRPE (docentes, discentes e técnicos), seu impacto no processo de gestão e 
planejamento da instituição e a consequente promoção de mudanças inovadoras. 

EIXO 2 
Desenvolvimento 

Institucional 

A articulação da missão, dos objetivos, das diretrizes e dos valores expressos no PDI com 
as políticas institucionais e sua materialização em ações, programas e projetos. Também 
inclui a responsabilidade social da instituição no que tange à valorização da diversidade, 
ao desenvolvimento econômico e social, à sustentabilidade, à promoção dos Direitos 
Humanos, da igualdade étnico-racial, à memória cultural, à produção artística e ao 
patrimônio cultural.                                                           

EIXO 3 
Políticas 

Acadêmicas 

As Políticas para o ensino (graduação e pós-graduação), a pesquisa, a extensão, bem 
como as ações de estímulo e difusão para a produção acadêmica e de 
internacionalização da instituição. Também considera a Política de acolhimento e 
permanência dos (as) estudantes, bem como de acompanhamento de egressos. Inclui, 
ainda, as estratégias, recursos e qualidade da comunicação interna e externa da UFRPE, 
bem como sua imagem pública nos meios de comunicação social. 

EIXO 4 
Políticas de 

Gestão 

A Política de Gestão de Pessoas inclui as carreiras do corpo docente e técnico-
administrativo, seu aperfeiçoamento (inclusive dos tutores presenciais e a distância), 
seu desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho. Também observa a 
organização e a gestão, especialmente o funcionamento e representatividade dos 
colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, bem como 
a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios. 
Inclui, ainda, a avaliação do Sistema de Controle e Distribuição de Material Didático para 
os cursos e componentes curriculares com oferta na modalidade a distância. Por fim, 
abrange a sustentabilidade financeira da instituição, tendo em vista o significado social 
da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. Considera, ainda, a 
articulação do orçamento com o PDI. 

 
 
 
 

EIXO 5 
Infraestrutura 

A infraestrutura destinada às atividades administrativas, a exemplo de: adequação dos 
espaços às atividades do setor, manutenção e disponibilização de documentação, 
manutenção patrimonial, avaliação periódica dos espaços, recursos tecnológicos, 
acessibilidade.  Abarca, ainda, a infraestrutura destinada às atividades acadêmicas, a 
exemplo de: salas de aula, salas de professores, espaços para atendimento aos 
discentes, laboratórios, AVA, polos de Educação a Distância (EAD), acessibilidade. Por 
fim, também inclui outros aspectos da infraestrutura geral da instituição, a exemplo de: 
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auditórios, espaços de convivência e de alimentação, infraestrutura física e tecnológica 
destinada à CPA, Biblioteca (atualização do acervo e infraestrutura), instalações 
sanitárias, infraestrutura tecnológica e de suporte, Recursos de Tecnologias de 
Informação e Comunicação, acessibilidade. 

Fonte:INEP (2014b; 2017a) [adaptado] 

 

O método utilizado para o recolhimento de dados da Comunidade Universitária foi o 

quantitativo. Esse método se caracteriza pela coleta e quantificação de dados, indicadores e 

tendências observáveis, como, também, no tratamento delas por meio de técnicas 

estatísticas. Esse tipo de investigação mostra-se apropriado quando existe a possibilidade de 

buscar medidas quantificáveis de variáveis e de fazer inferências a partir de amostras de 

uma população. A estratégia de busca de dados foi por meio de Survey ou Sondagem, que se 

caracteriza a partir do levantamento de dados do objeto de estudo. Na pesquisa em 

questão, o objeto de investigação é a UFRPE e os já referidos eixos avaliativos.  

Seguindo o Roteiro da Autoavaliação Institucional proposto pela Comissão Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (CONAES), os dados são recolhidos anualmente, a partir 

de uma amostra estatisticamente selecionada, de forma a descrever a população em um 

determinado período (CONAES, 2004). 

O Survey tem como principal finalidade reunir dados em larga escala, de forma a 

tecer generalizações e tem como principais características: descrever e explicar um 

fenômeno, representar uma população ampla e utilizar o questionário como o principal 

instrumento de recolhimento de dados (COHEN; MANION; MORRISON, 2000). Nesse caso, 

foi utilizado o Survey descritivo, que se caracteriza pelo estudo da distribuição de uma 

variável em uma amostra representativa da população e, a partir dela, fazer inferências 

desse resultado para a população (COUTINHO, 2011). De acordo com Iarosse (2006), a 

seleção da amostra considerou os seguintes procedimentos:  

A localização da população – Comunidade Universitária da UFRPE;  

A identificação da unidade amostral – amostragem estratificada por alocação proporcional (segmento 

docente, discente e técnico);  

O procedimento para a seleção da amostragem – probabilístico;  

Determinação do tamanho da mostra. 
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Toda a Comunidade Universitária foi convidada a participar da avaliação, no entanto, 

a seleção da amostra foi definida a partir da participação voluntária de cada segmento – 

docente, discente e técnico – considerando as especificidades da avaliação feita por cada um 

desses integrantes da Comunidade Universitária. Embora a IES em questão seja o universo 

dessa avaliação, sua população não é homogênea, por isso, o cálculo da amostra para cada 

segmento considerou a estratificação com alocação proporcional, de modo a manter o grau 

de confiança em 95% e margem de erro de 2%. 

Após a aplicação do questionário, em que se obteve um novo tamanho amostral 

(Tabela 4), foi calculada uma nova margem de erro reduzindo-se para 1,65%, a fim de 

garantir a estratificação com alocação proporcional (MENDEHALL; LYMAN, SHEAFFER, 1971). 

Tabela 4 - População e amostra da UFRPE 
 

Segmento População* Amostra** 

Docente 1.057 484 

Discente 10.157 2.000 

Técnico 919 257 

Total 12.133 2.741 

*População da UFRPE, excluindo-se a UFAPE, apta a participar da Autoavaliação Institucional em 04 de maio de 
2020. 
**Quantidade de participantes na Autoavaliação Institucional 2020. 
 

Já para a análise dos dados da amostra, considerando o método quantitativo 

adotado, foram feitas análises estatísticas descritivas, pois essas relacionam as variáveis e 

elaboram descrições através das análises estatísticas dos dados com o uso de ferramentas 

como gráficos, quadros e tabelas. De acordo com Coutinho (2011), a análise estatística 

descritiva tem como principais finalidades:  

Organizar e descrever os dados de forma clara; 

Identificar o que é típico e o que é atípico; 

Trazer à luz diferenças, relações e/ou padrões.  

Nas análises dos resultados também foram utilizadas outras fontes de informação 

institucional, tais como o PDI, o Relatório de Gestão da Universidade (UFRPE, 2019a), 

informações disponíveis no site institucional e os Relatórios de Gestão dos setores 

acadêmicos e administrativos disponíveis. A utilização dessas outras fontes de dados 
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permitiu que a análise, embora tenha o seu viés quantitativo, apresente, também, uma 

abordagem qualitativa dos resultados encontrados, o que permite fazer inferências 

analíticas.  

A avaliação institucional possui uma periodicidade trienal. Em cada ano do presente 

ciclo (2018-2020), um ou mais Eixos são avaliados pela Comunidade Universitária. Em 2020, 

foi avaliado o Eixos 3 (Políticas Acadêmicas), que compreende as Políticas de Ensino, de 

Pesquisa, de Extensão, de Apoio aos Discentes e Comunicação com a Sociedade. O 

questionário de avaliação foi disponibilizado no período de 04 de maio a 31 de julho de 2020 

no site da CPA. 

O questionário de autoavaliação institucional passou por um processo de 

reformulação, tendo como base a revisão e atualização do PDI (UFRPE, 2018a) e os novos 

instrumentos de avaliação institucional e de cursos (INEP, 2017 a e b). Tal reformulação foi 

conduzida pela Comissão e, posteriormente, disponibilizada para a Comunidade 

Universitária também fazer suas contribuições no período de 15 de novembro a 15 de 

dezembro de 2018 no site da CPA.  O Quadro 5 apresenta a distribuição dos Eixos ao longo 

do ciclo trienal de avaliação. 

Quadro 5 - Distribuição dos eixos de avaliação no Ciclo 2018-2020 
 

EIXO AVALIATIVO ANO 

Eixo 4 (Políticas de Gestão) e Eixo 5 (Infraestrutura) 2018 

Eixo 1 (Planejamento e Avaliação Institucional) e Eixo 2 (Desenvolvimento Institucional) 2019 

Eixo 3 (Políticas Acadêmicas) 2020 

Fonte: Projeto de Autoavaliação Institucional (2018-2020). CPA, 2018. 

 
É importante salientar que o procedimento utilizado na autoavaliação não 

compromete o anonimato dos participantes, haja vista que a CPA só tem acesso aos 

resultados da avaliação por segmento (discente, docente e técnico), sem saber a identidade 

de quem avaliou.  

Outra questão diz respeito ao melhor período para iniciar a divulgação do 

questionário para a Comunidade Universitária. Sabendo-se que a população discente que 

http://www.cpa.ufrpe.br/
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compõe a UFRPE apresenta certa flutuação, em vista da quantidade de ingressantes e de 

egressos a cada semestre letivo, optou-se por disponibilizar o questionário após o período 

de matrícula, reajuste e trancamento, a fim de que não houvesse oscilações nos resultados, 

sempre no primeiro semestre letivo de cada ano. Do quantitativo de discentes constantes no 

SIG@ em 04 de maio de 2020, quando se iniciou a pesquisa, também foram excluídos os 

estudantes matriculados no 1º período de todos os cursos de graduação, isso porque na 

condição de ingressantes, estes ainda precisam se apropriar do dia-a-dia da Universidade. 

Igualmente, ficaram de fora os discentes matriculados nos cursos de Pós-Graduação e no 

Ensino Médio e Técnico do Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas (CODAI). No âmbito do 

SINAES, o foco da avaliação coordenada pela CPA é a Educação Superior e o Ensino de 

Graduação. No caso da pós-graduação, a UFRPE, por meio da PRPPG, desenvolveu uma 

proposta de autoavaliação dos programas, em que o primeiro Relatório de autoavaliação foi 

disponibilizado para a Comunidade Universitária em setembro de 2020 

(https://bit.ly/2P34cmm) 

A opção pelo questionário apresenta algumas razões: a abrangência, tendo em vista 

o quantitativo de pessoas alcançadas, mesmo que elas estejam geograficamente distantes; a 

garantia de anonimato das respostas; a possibilidade de a Comunidade Universitária 

responder o questionário na hora que julgar mais conveniente; e, finalmente, seu baixo 

custo operacional. 

O questionário foi estruturado com perguntas objetivas e utilização da escala Likert 

com as seguintes categorias de respostas: Péssimo, Ruim, Regular, Bom e Excelente. Nas 

questões em que os respondentes não soubessem como avaliar ou que não se 

relacionassem com a sua área de atuação, havia outras opções de respostas específicas.  

Para identificar as avaliações com maiores e menores médias do Eixo avaliado em 

2020, foi criado um ranking automático com base na média ponderada das respostas com 

normalização para um valor de 0 (zero) a 10 (dez). Os pesos atribuídos para cada categoria 

de resposta foram: 

 

● Péssimo: 0 (zero) 

● Ruim: 2,5 (dois e meio) 

https://bit.ly/2P34cmm
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● Regular: 5 (cinco) 

● Bom: 7,5 (sete e meio) 

● Excelente: 10 (dez) 

As demais categorias de respostas foram desconsideradas no cálculo dessa média, 

porém foram consideradas na análise dos resultados. Na apresentação das médias, assim 

como nos resultados completos, optou-se por arredondar para o valor mais próximo com 

precisão de uma casa decimal. 

 

5.1 AVANÇOS E LIMITAÇÕES 
 

O ano de 2020 foi atípico, considerando-se a pandemia causada pelo novo 

Coronavírus. Como já foi exposto anteriormente, com o estabelecimento da quarentena, 

todo o planejamento previsto para as atividades acadêmicas e administrativas teve que ser 

revisto, de modo a atender à nova realidade desse período: o distanciamento social e o 

trabalho remoto. 

Assim, a parceria institucional com a STD foi especialmente importante para o 

trabalho da CPA. Procede-se aos ajustes necessários, de modo que o sistema pudesse 

satisfazer aos requisitos indispensáveis ao processo avaliativo: segurança, facilidade de 

acesso, acompanhamento e disponibilização dos dados em tempo real. Esse trabalho em 

conjunto resultou em relevantes avanços. O aprimoramento da plataforma para o 

questionário e, também do site da Comissão permitiu a disponibilização dos dados em um 

banco de informações acessível e online para a CPA. Isso tornou possível mapear, de forma 

rápida, os problemas que surgiam ao longo do processo e, assim, buscar soluções.  

Ao longo da autoavaliação institucional em 2020 foi identificada uma leve melhora 

no nível de conhecimento do usuário sobre a senha de serviços integrados (necessária para 

autenticação do participante), em especial dos segmentos docente e discente, uma vez que 

este público tem utilizado com mais frequência o AVA como mecanismo de ensino e 

aprendizagem, mas também pelo uso de plataformas digitais em função do trabalho 

acadêmico e administrativo no formato remoto. O mesmo não ocorreu com o segmento 

técnico, tornando o desconhecimento da senha de serviços integrados um dos principais 
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entraves para a participação desse segmento na avaliação institucional. Durante o período 

em que o questionário ficou disponível para preenchimento, a Comissão se deparou com 

uma série de problemas que dificultaram o processo avaliativo:  

Disponibilização do questionário de avaliação em uma plataforma institucional (site da CPA) externa 

ao Sistema de informação e Gestão Acadêmica (SIG@) e do Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas (SIGAA), em fase de transição, aumentando o atrito no acesso ao questionário; 

Desconhecimento da senha de serviços integrados por parte da Comunidade Universitária, em 

especial os servidores técnicos; 

Dificuldade de recuperação da senha de serviços integrados pelos membros da Unidade Acadêmica do 

Cabo de Santo Agostinho (UACSA), que já estava em processo de migração para o SIGAA; 

Suspensão das atividades acadêmicas e administrativas, em função da quarentena adotada pela 

Universidade, inviabilizou a mobilização e a sensibilização da Comunidade Universitária de forma 

presencial a participarem da autoavaliação institucional 2020; 

Falta de acesso à internet por parte da comunidade durante a suspensão das atividades acadêmicas; 

Não foram obtidos dados dos discentes do curso de graduação em Licenciatura em Letras (Português e 

Inglês) da UAST, por problema técnico-operacional não identificado pela Secretaria de Tecnologias 

Digitais (STD); 

Não foram obtidos dados dos docentes e técnicos do Departamento de Física (Campus Dois Irmãos), 

também por problema técnico-operacional não identificado pela STD. 

Para o enfrentamento dessas dificuldades, além da realização de reuniões com a STD 

e do envio online de demandas técnicas ao referido órgão, foram realizadas diversas ações já 

relatadas no item 4. 
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6. RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 
 

Nesta seção, são apresentados os resultados da autoavaliação institucional realizada 

pela Comunidade Universitária no ano de 2020 com relação às “Políticas Acadêmicas” (Eixo 

3). É importante sublinhar que o Eixo 3, no que diz respeito ao seu peso avaliativo para 

compor o Conceito Institucional, perdeu relevância com a publicação do novo instrumento 

de avaliação institucional externa, em 2017. Quando comparado ao instrumento anterior 

(2014), constatam-se diferenças significativas nos Eixos 2, 3 e 5, conforme observa-se no 

Quadro 6.  

Quadro 6 - Pesos do Instrumento de Avaliação Institucional Externa  
 

EIXO 2014 2017 

EIXO 1 (Avaliação Institucional) 10 10 

EIXO 2 (Desenvolvimento Institucional) 20 30 

EIXO 3 (Políticas Acadêmicas) 30 10 

EIXO 4 (Políticas de Gestão) 20 20 

EIXO 5 (Infraestrutura) 20 30 

Fonte: INEP (2014a; 2017a). 

 

Enquanto os Eixos 2 e 5 tiveram seus pesos ampliados, o Eixo 3 apresentou uma 

considerável redução. Como justificativa para tais alterações, o INEP considera que as 

políticas acadêmicas, baseadas no PDI e concretizadas no âmbito dos cursos são objeto de 

avaliação no instrumento da ACG. Ainda, segundo o órgão, “valorizou-se, nos atos de 

permanência, o papel da Infraestrutura, que deve suportar as condições institucionais para o 

atendimento aos diferentes segmentos da Comunidade Universitária” (INEP, 2017c, p. 5). 

Em 2022, a UFRPE passará por uma nova avaliação para fins de recredenciamento. 

Considerando os novos pesos dos eixos avaliativos, espera-se que os resultados aqui 

apresentados possam auxiliar os gestores e a Comunidade Universitária na construção de 

propostas de fortalecimento e/ou ajustamento de práticas e de políticas institucionais.  
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Com relação à participação da Comunidade Universitária na autoavaliação 

institucional 2020, considerando-se os desafios impostos pela pandemia e pelo 

distanciamento social em um sistema de avaliação fora do SIG@, as ações de sensibilização e 

mobilização de forma virtual muito contribuíram para o fortalecimento da Universidade. No 

entanto, a dificuldade de mobilização e de acesso à internet, bem como de equipamentos de 

informática por parte da Comunidade Universitária, implicaram na queda da participação 

quando comparados ao longo do Ciclo 2018-2020. É importante salientar, também, que a 

UAG, hoje UFAPE, não consta no número total de participantes como em 2018 e 2019, pois 

seu Relatório agora é individual, haja vista a transição que está vivenciando (Tabela 5). 

Tabela 5 - Participação em 2018, 2019 e 2020 (presencial e a distância) 
 

 
Segmento/ano 

2018 2019 2020 

Pop.  Part. % Pop.  Part. % Pop. Part.  % 

Discente Presencial 9.575 1.759 18,37 10.657 2.641 24,78 9.528 1.742 18,28 

Discente EAD 1.174 300 25,55 913 341 37,35 629 258 41,02 

Docente Presencial 1.301 502 38,59 1.226 590 48,12 1.019 449 44,06 

Docente EAD 29 16 55,17 38 30 78,95 38 35 92,11 

Técnico Presencial 880 292 33,18 1.113 352 34,17 906 244 26,93 

Técnico EAD 11 11 100 14 13 92,86 13 13 100 

Total (Presencial + 
EAD) 

12.970 2.880 22,20 13.961 3.967 28,41 12.133 2.741  22,59 

Fonte: NTI/CPA, 2018; 2019;2020. 
 

Há que se ressaltar, entretanto, que a participação na autoavaliação institucional na 

UFRPE é voluntária e que a metodologia prevê uma amostra mínima de participação para 

validação dos resultados. De acordo com o indicador 1.3 do Instrumento de Avaliação 

Institucional Externa (INEP, 2017a), o índice de participação da autoavaliação deve ser 

crescente. No entanto, como a CPA trabalha com amostra estratificada, esta representa, 

com 95% de grau de confiança, de forma significativa, o que a UFRPE avaliou, 

considerando o Eixo 3, em 2020. Mais uma vez, deve-se anotar o ano atípico vivenciado em 

função da pandemia, acarretando uma dificuldade de mobilização e de acesso à internet por 
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parte da Comunidade Universitária, assim como a exclusão dos dados da UFAPE. Mesmo 

assim, a participação na Autoavaliação 2020 foi significativa, contribuindo para o 

estabelecimento de uma cultura de avaliação na Universidade.  

 

6.1 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO GERAL DOS RESULTADOS 2020 
 

A autoavaliação institucional realizada pela Comunidade Universitária ocorreu por 

meio de questionário online, disponibilizado no site da CPA durante o período de 04/05 a 

31/07/2020. Neste intervalo de tempo, no que se refere ao Campus Dois Irmãos, UACSA e 

UAST, a UFRPE contava com 10.657 discentes aptos a participar da avaliação, dos quais 

2.641 (24,78%) responderam o questionário. No caso dos docentes, eram esperados 1.226 

respondentes dos quais 590 (48,12%) participaram da pesquisa. Já os técnicos, eram 

aguardados 1.113 dos quais 352 (31,63%) assinalaram suas respostas. No que se refere à 

UAEADTec, tinha-se 913 discentes na época da pesquisa, dos quais, 341 (37,35%) 

responderam o questionário. Entre os docentes, do total de 38, 30 responderam a avaliação 

(78,95%). Por fim, dos 14 técnicos da Unidade, 13 participaram da pesquisa (92,86%).  

Como já exposto, ao observar-se a Tabela 5, o crescimento e manutenção dos 

percentuais de participação de docentes e discentes pode ser explicado por um maior 

conhecimento da senha de serviços integrados, em função do uso do AVA como instrumento 

de ensino e aprendizagem durante a pandemia. Apesar de o segmento técnico pouco utilizar 

a senha de serviços integrados no seu cotidiano, verificou-se um discreto aumento na 

participação deste.  

No processo de análise dos resultados da autoavaliação institucional, além do PDI 

(UFRPE, 2018a) e do Relatório de Gestão da Instituição (UFRPE, 2019), também foram 

consultados relatórios e publicações advindos de órgãos e setores que estão mais 

diretamente relacionados com as “Políticas Acadêmicas” da Universidade, tais como: PREG, 

PROGESTI, PRPG, PROEXC, ASCOM, entre outros. 

Os números apresentados a seguir estão organizados por áreas temáticas, por 

segmento (docente, discente e técnico) e, também, por modalidade de ensino (presencial e 

a distância). Os resultados foram dispostos em tabelas que agrupam os itens que compõem 
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as Políticas Acadêmicas (Ensino, Pesquisa, Extensão, Apoio aos Discentes e Comunicação 

Social). Para tanto, elaborou-se um ranking com as médias obtidas a partir dos pesos 

atribuídos às categorias da Escala Likert. As demais opções de respostas foram 

desconsideradas no cálculo das médias. No entanto, estas respostas foram consideradas no 

presente Relatório Analítico. Para facilitar a análise dos dados, estes foram classificados em 

três categorias: Médias acima de 7,0 (sete) foram assinaladas com a cor verde, médias 

intermediárias (entre 5,0 e 6,9) foram assinaladas em amarelo e médias abaixo de 4,9 foram 

assinaladas com a cor laranja.  

 

6.1.1 Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 
  

O Eixo 3 tem por objeto de avaliação as Políticas para o ensino (graduação e pós-

graduação), a pesquisa, a extensão, bem como as ações de estímulo e difusão para a 

produção acadêmica e de internacionalização da instituição. Também considera a Política de 

acolhimento e permanência dos estudantes, bem como de acompanhamento de egressos. 

Inclui, ainda, as estratégias, recursos e qualidade da comunicação interna e externa da 

UFRPE, bem como sua imagem pública nos meios de comunicação social. 

A apresentação dos resultados se dará de forma agrupada, a partir da avaliação dos 

discentes, docentes e técnicos nas modalidades presencial e a distância. Posteriormente, os 

resultados são analisados também de forma conjunta, uma vez que as avaliações realizadas 

pelos segmentos seguiram a mesma tendência de resultados. Ressalta-se que houve 

perguntas diferenciadas para cada segmento, assim, haverá perguntas nas quais não haverá 

respostas para algum segmento específico. 

6.1.1.1 Ensino - Presencial e a Distância 
 

Neste item são apresentados os resultados referentes às Políticas de Ensino da 

UFRPE nas modalidades presencial e a distância. Por conta da suspensão das atividades 

acadêmicas, incluindo as atividades de ensino, a avaliação conduzida pela CPA não 

considerou no instrumento de avaliação perguntas referentes às atividades de ensino 
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remoto, haja vista que essa modalidade de ensino foi implementada a partir de setembro de 

2020, após a realização da autoavaliação institucional (Tabelas 6 e 7) 

Entretanto, a PREG implementou um instrumento para avaliar o PLE, de modo que os 

resultados dessa avaliação podem contribuir para as análises e inferências a partir deste 

Relatório (https://ufrpe-odg.github.io/site/index.html). 

O questionário para avaliar as Políticas de Ensino foi aplicado exclusivamente para os 

segmentos docente e discente, já que o segmento técnico, em sua maioria, não atua nessa 

área. Os resultados da avaliação em números absolutos realizada por esses dois segmentos 

da Comunidade Universitária estão disponíveis no Apêndice 1. 

 

Tabela 6 - Políticas Acadêmicas (Ensino) – Presencial 
 

Item avaliado  
Média Obtida 

Discentes Docentes 
Sistema de seleção Unificada (Sisu) como a principal forma de ingresso dos 
cursos de graduação da UFRPE 7,8 6,8 

Diversificação dos instrumentos avaliativos 7,2 - 
Práticas de interdisciplinaridade no curso 7,1 6,2 
Diversificação das estratégias de ensino 7,1 - 
Articulação entre teoria e prática nas disciplinas 6,7 7,2 
Práticas de integração entre atividades de ensino e pesquisa 7.0 6,9 
Acesso ao Projeto pedagógico do Curso (PPC) 7,0 - 
Atuação da Comissão de Orientação e acompanhamento Acadêmico (COAA) 6,9 7,0 
Práticas de integração entre atividades de ensino e extensão 6,8 6,2 
Ações institucionais de prevenção à retenção  em disciplinas 6,5 6,4 
Uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) nas atividades de ensino 6,4 6,4 
Oferta de bolsas para o programa de monitoria da UFRPE 6,3 6,2 
Ações institucionais de prevenção à evasão 6,1 6,3 
Oferta institucional de formação didático-pedagógica contínua na UFRPE - 6,3 
Acompanhamento do estudante egresso pela UFRPE - 5,6 
Ações institucionais de capacitação para práticas pedagógicas voltadas aos 
estudantes com deficiência - 5,5 

Oferta de vagas em programas de intercâmbio nacional 4,1 4,5 
Oferta de vagas em programas de intercâmbio internacional 3,9 4,4 

Fonte: Relatório de dados - NTI/CPA, 2020. 
 

  
 
 
 
 
 
 

https://ufrpe-odg.github.io/site/index.html
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Tabela 7 - Políticas Acadêmicas (Ensino) – UAEADTec 
 

Item avaliado  
Média Obtida 

Discentes Docentes 
Sistema de ingresso nos cursos de graduação da Unidade Acadêmica de 
Educação a Distância e Tecnologia (UAEADTec)  8,2 7,0 

Uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) nas atividades de ensino  7,8 7,5 

Diversificação das estratégias de ensino  7,5 7,5 
Acesso ao Projeto pedagógico do Curso (PPC) 7,4 - 
Diversificação dos instrumentos avaliativos 7,2 - 
Atuação da Comissão de Orientação e acompanhamento Acadêmico (COAA) 7,1 7,4 
Práticas de interdisciplinaridade no curso 7,4 6,8 
Articulação entre teoria e prática nas disciplinas 6,9 7,6 
Ações institucionais de prevenção à retenção  em disciplinas  7,0 6,2 
Práticas de integração entre atividades de ensino e extensão 6,8 7,1 
Práticas de integração entre atividades de ensino e pesquisa 6,8 6,2 
Oferta institucional de formação didático-pedagógica que não são da UFRPE e 
que atuam na EAD - 6,5 

Acompanhamento do estudante egresso pela UFRPE - 6,3 
Ações institucionais de prevenção à evasão 6,4 6,2 
Ações institucionais de capacitação para práticas pedagógicas voltadas aos 
estudantes com deficiência - 5,2 

Oferta de bolsas para o programa de monitoria da UFRPE 5,3 4,9 
Oferta de vagas em programas de intercâmbio nacional 4,8 4,2 
Oferta de vagas em programas de intercâmbio internacional 4,6 3,3 

Fonte: Relatório de dados - NTI/CPA, 2020. 
 

Sobre o item “Sistema de Seleção Unificada (SISU) como a principal forma de 

ingresso aos cursos de graduação da UFRPE”, os estudantes da modalidade presencial 

avaliaram de forma positiva. O uso do SISU possibilitou o acesso mais democrático à 

educação superior e vem sendo utilizado pela maioria das Universidades do país, através das 

notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Essa democratização ratifica-se com os 

resultados da Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos (das) graduandos 

(as) das IFES (2018) quando aponta que cerca de 48% dos estudantes são cotistas (advindos 

de escolas públicas e/ou negros) e que 70% dos estudantes apresentam renda per capita de 

até um e meio salários mínimos (ANDIFES, 2019). 

O mesmo não aconteceu com a avaliação dos docentes, apresentando uma média 

intermediária em relação ao tema. Embora tenha contribuído para o acesso e 

democratização do ensino superior público, para as Universidades, o uso do SISU permite o 

acesso dos estudantes sem muitos critérios, muitas vezes permitindo o acesso de estudantes 

aos cursos que não são suas principais opções de escolha, o que pode levar ao aumento dos 
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indicadores de evasão nos primeiros semestres do curso. Para minimizar o problema, o SISU, 

a partir de 2020, restringiu a participação de alunos aprovados (nos cursos escolhidos) na 

lista de espera dos cursos do seu interesse para que eles se inscrevessem apenas nos cursos 

que desejassem se matricular.  

Outro problema identificado é o fato de o estudante participar da seleção do ENEM e 

entrar novamente no curso, quando o índice de reprovação do aluno está alto. A reentrada 

do mesmo discente permite a “limpeza” do Histórico Escolar, mas gera aumento nos 

indicadores de evasão.  

Já para a modalidade a distância, o item “Sistema de ingresso nos cursos de 

graduação da Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia (UAEADTec)” foi 

bem avaliado, tanto por professores quanto por estudantes. Isso se deve ao fato de que a 

Unidade tem buscado viabilizar, cada vez mais, o acesso às vagas ofertadas. De acordo com 

dados do Relatório de Gestão da UAEADTec 2020, pode-se destacar o ingresso de uma nova 

turma de calouros por meio do Edital 01/2020. A seleção aconteceu em meio ao período de 

pandemia da Covid-19. Neste sentido, a Unidade precisou se adaptar à nova realidade para 

dar andamento a seleção e atender ao cronograma acadêmico promovendo todo o processo 

seletivo via Ambiente Virtual.  

Sobre a oferta de vagas no ano de 2020 na UAEADTec, houve expansão de vagas em 

alguns cursos, enquanto em outros percebeu-se uma retração no quantitativo de vagas 

ofertadas. No entanto, é importante ressaltar que a oferta de novas turmas está 

condicionada à autorização prévia no âmbito do Programa Universidade Aberta do Brasil 

(UAB/CAPES). De igual forma, o ingresso de novos estudantes se dá por meio das notas 

obtidas no ENEM, assim como por Processo Seletivo Extra. Nesse sentido, foram ofertadas, 

ao todo, 650 novas vagas nos cursos de Licenciatura em Física, História, Artes Visuais com 

ênfase em digitais e Letras, bem como, bacharelado em Administração Pública. Os polos 

beneficiados com as vagas foram: Afrânio, Carpina, Jaboatão, Gravatá, Limoeiro, Pesqueira, 

Petrolina, Recife, Santa Cruz do Capibaribe, Surubim e Tabira. Dado o cenário de incertezas 

causado pela pandemia, não se pode precisar como será a oferta de novas vagas em 2021. 

UAEADTec pretende intensificar ações que ampliem e melhorem a divulgação das vagas 

disponibilizadas via Edital ENEM e Processo Seletivo Extra, além de intensificar as 

negociações junto à CAPES no intuito de aumentar a quantidade de vagas oferecidas. 
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Com relação às práticas de ensino foram elaboradas perguntas que contemplaram a 

“Diversificação das estratégias de ensino”, Diversificação dos instrumentos avaliativos”, 

“Práticas de interdisciplinaridade", “Articulação entre teoria e prática”, “Práticas de 

integração entre atividades de ensino com a pesquisa e com a extensão” e “Uso do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) nas atividades de ensino”.  

Para a modalidade presencial, tais questões apresentaram médias que ficaram entre 

6,2 e 7,2. É preciso considerar, entretanto, que a realização da autoavaliação ocorreu no 

período de suspensão das atividades acadêmicas de forma presencial e preparação da 

Universidade para colocar em prática o PLE através do ensino remoto. Assim, os resultados 

aqui apresentados podem ter sido influenciados pelo momento acadêmico vivido pela 

Comunidade Universitária. No entanto, os resultados também podem refletir a necessidade 

de melhorar tais questões, uma vez que as Diretrizes Curriculares já trazem tais orientações 

para potencializar a qualidade no processo de ensino-aprendizagem na formação superior. 

Destacamos que esses tópicos descritos acima fazem parte dos princípios descritos no PDI 

no que tange à política de ensino de graduação. 

No tocante à “Diversificação das estratégias de ensino” e “Diversificação dos 

instrumentos avaliativos” tanto para a modalidade presencial quanto para a modalidade a 

distância, verifica-se um resultado positivo na avaliação. Isso se deve à utilização de 

instrumentos avaliativos diversificados, fora da perspectiva tradicional. Destaca-se que as 

tecnologias da informação e comunicação favorecem as estratégias de ensino e de avaliação 

estimulando os estudantes a terem acesso ao conhecimento através de diversas 

modalidades. 

No que se refere às “Práticas de Interdisciplinaridade” é importante ressaltar que 

estas permitem o diálogo e a conexão entre as disciplinas ofertadas no curso. Nesse sentido, 

os estudantes avaliaram positivamente o tema. Já os docentes avaliaram com médias 

intermediárias tanto da modalidade presencial quanto na modalidade a distância. No 

entanto, vale a pena ressaltar que 115 estudantes e 43 professores assinalaram a opção 

“Não conheço as práticas de interdisciplinaridade" ou “Não tenho como avaliar”. Assim, é 

importante que os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) apresentem de forma clara as 

estratégias que garantam tais práticas de interdisciplinaridade.  

Outro item avaliado sobre as práticas de ensino se refere à “Articulação entre teoria 

e prática” nos cursos da UFRPE. Os resultados foram similares nas duas modalidades de 
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ensino. Para os docentes, o item apresentou média entre 7,2 e 7,6. Já para os estudantes, os 

resultados foram entre 6,7 e 6,9. Esse item, quando correlacionado com a avaliação feita 

pela Comissão de Acompanhamento e Monitoramento do Egresso (CAME)4 precisa ser 

objeto de análise em relação à Política de Ensino da UFRPE, já que a maior parte dos 

egressos sinaliza uma necessidade articulação entre a prática profissional e a o aprendizado 

teórico. 

Ao longo dos últimos dois anos foram reformulados 23 PPCs para atender novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), assim como a Resolução nº 220/2016, do Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), que regulamenta as diretrizes para elaboração e 

reformulação dos PPCs. Assim, espera-se que os cursos de graduação apresentem 

estratégias que fortaleçam a integração entre a teoria e a prática profissional, respeitando-

se, obviamente, as especificidades de cada curso.  

Sobre o item que avalia as “Práticas de integração entre atividades de ensino e 

pesquisa” este apresentou médias intermediárias, tanto para professores quanto para 

estudantes. No entanto, vale ressaltar que quase 300 estudantes assinalaram a opção “Não 

conheço as práticas de integração”, de modo que essa temática deve ser mais explícita, seja 

no PPC do curso, seja na prática docente. No entanto, se faz necessário ressaltar que 

durante o período em que o questionário de autoavaliação esteve disponível para a 

comunidade UFRPE, as atividades de ensino e pesquisa estavam suspensas devido a 

pandemia, continuando apenas as pesquisas que estavam em fase de andamento. 

Seguindo a mesma linha de pensamento foi perguntado aos professores e estudantes 

como estes avaliavam as “Práticas de integração entre atividades de ensino e extensão”. De 

igual forma, os resultados apresentaram médias intermediárias para estudantes e 

professores nas duas modalidades de ensino. No entanto, é importante destacar que cerca 

de 430 estudantes assinalaram a opção “Não conheço as práticas de integração”, havendo a 

necessidade de identificar os gargalos que possam estar inviabilizando a prática de extensão 

junto aos cursos de graduação ou que não estejam sendo visibilizadas pelo segmento 

discente. Isso é importante, pois a Resolução nº 220/2016 do CEPE orienta os cursos a 

 
4A CAME tem por objetivo mapear a inserção dos estudantes do mercado de trabalho, ofertar educação 
continuada e apontar ações institucionais que atendam as mudanças científicas, mercadológicas, econômicas e 
sociais. 
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dispor, no mínimo, de 10% de sua carga horária em programas e projetos de extensão, em 

consonância com a Meta 12.7 do Plano Nacional de Educação.  

Em relação ao item “AVA nas atividades de ensino”, este foi bem avaliado pelos 

docentes e estudantes da modalidade EAD, haja vista ser esta a principal ferramenta usada 

nas atividades de ensino. Entretanto, para professores e estudantes da modalidade 

presencial esse item apresentou média intermediária de 6,4. Essa avaliação reflete a 

dinâmica do ensino presencial antes da pandemia em que só uma parte dos professores 

usava regularmente o AVA.  

Com o estabelecimento da pandemia e a suspensão das atividades presenciais, a 

Universidade começou a se preparar para reiniciar as atividades no modo remoto, sendo 

fundamental o uso de plataformas digitais, entre elas, o AVA. Para isso, foram realizados 

cursos de formação docente para o uso desses ambientes virtuais, incluindo o Google 

Classroom. Destaca-se, no entanto, que o uso intensivo dessas plataformas só aconteceu 

após o período da autoavaliação institucional, o que,provavelmente, refletiu na avaliação 

dos estudantes e professores. Essa hipótese também é reforçada pelo fato de que cerca de 

300 respondentes afirmaram não usar o AVA nas atividades de ensino. 

No que se refere à Acessibilidade, o AVA apresenta o recurso VLibras que possibilita a 

inclusão de professores e estudantes surdos. Por outro lado, não dispõe do recurso de áudio 

descrição, inviabilizando o acesso da comunidade universitária que apresenta deficiência 

visual, sendo essa uma questão que precisa ser considerada na perspectiva da manutenção 

do ensino remoto e/ou híbrido, assim como para garantir a inclusão dos estudantes da 

UAEADTEc. 

Sobre o “Acesso ao Projeto Pedagógico do Curso”, o resultado positivo se deve a 

facilidade de acesso ao documento nos sites institucionais dos cursos de graduação, em sua 

maioria. Para os estudantes da modalidade a distância, os PPCs são disponibilizados nas 

salas das coordenações de curso no AVA. No entanto, no site institucional da UFRPE, na lista 

dos cursos de graduação estão disponíveis apenas as matrizes curriculares dos cursos, sendo 

importante também a disponibilização do PPC desses cursos, além do link dos seus 

respectivos sites para facilitar o acesso à informação, especialmente dos ingressantes, a 

exemplo dos cursos de graduação da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho 

(UACSA) (http://www.uacsa.ufrpe.br/br/graduacao). 

http://www.uacsa.ufrpe.br/br/graduacao
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Quanto à formação docente foram elaboradas perguntas aos professores sobre a 

“Oferta institucional de formação didático-pedagógica contínua na UFRPE”, “Formação para 

os professores que não são da UFRPE, mas que atuam na EAD” e “Ações institucionais de 

capacitação para práticas pedagógicas voltadas aos estudantes com deficiências”.   

No que se refere à "Oferta institucional de formação didática contínua na UFRPE”, os 

docentes avaliaram com média 6,3 na modalidade presencial e 7,0 na modalidade a 

distância. De acordo com a PREG essa formação é oportunizada por meio do Curso de 

Atualização Didático-Pedagógica desde 2009. No entanto, esse curso é restrito aos 

professores que estão em estágio probatório, como pré-requisito obrigatório para a 

efetivação dos docentes na Instituição. Além disso, 70 professores afirmaram não conhecer 

ou não participar de formação contínua.  

Com a suspensão das atividades acadêmicas e a organização da Universidade para o 

retorno das atividades de ensino no modelo remoto, ao longo de 2020, a PREG, em parceria 

com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) e com a UAEADTec, passou a ofertar 

cursos de formação didático-pedagógica para os docentes visando ampliar a diversificação 

de estratégias didáticas no ensino remoto. Essas formações incluíram o uso de metodologias 

ativas e de ferramentas tecnologias da informação e da comunicação. Embora tenha sido 

aplicado para um objetivo específico, vale ressaltar que os conteúdos abordados podem ser 

utilizados no ensino presencial, híbrido ou EAD, cabendo as adaptações para cada realidade.     

O pontapé inicial para a formação docente em um cenário pandêmico se deu com a 

realização do “I Seminário Virtual da UFRPE: desmistificando o processo de ensino-

aprendizagem on-line” realizado entre 1 e 3 de julho de 2020 por meio do Youtube 

(www.youtube.com/ufrpeoficial).O evento se propôs a discutir metodologias, estratégias de 

ensino-aprendizagem, avaliação e uso de plataformas digitais na formação discente. Vale 

salientar que parte significativa na oferta de cursos foi em parceria com a UAEADTec, em 

função de sua expertise na área de educação a distância (Figura 24). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/ufrpeoficial
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Figura 24 - I Seminário virtual da UFRPE 
 

 
Fonte: disponível em: http://www.ufrpe.br/br/seminariovirtual Acesso em 08 fev. 2021. 

 
O Seminário contou com mais de 4.000 inscritos, alcançando não apenas docentes da 

UFRPE, mas também de Instituições de vários estados do país, com interação significativa no 

chat e milhares de visualizações das palestras durante e após o evento. Devido ao impacto 

gerado na formação dos professores, assim como pela forte possibilidade de atender às 

práticas de ensino incorporando metodologias ativas, tecnologias da informação e da 

comunicação e o modelo de ensino híbrido (com atividades presenciais e a distância), existe 

a necessidade de fortalecer a política de formação continuada para o magistério superior. 

Sobre a “Oferta institucional de formação didático-pedagógica para os professores 

que não são da UFRPE e que atuam na EAD”, a UAEADTec foi avaliada pelos docentes com 

média 6,5, entretanto, a referida Unidade vem promovendo cursos de capacitação para os 

novos professores colaboradores.  Em 2020, a Unidade ofertou para todos os seus 

colaboradores, cursos de formação com o objetivo de possibilitar o debate teórico e prático 

acerca da “Educação On-line”, bem como sobre as peculiaridades da modalidade de ensino 

na UAEADTec, intitulado "Curso de formação de professores formadores e tutores virtuais". 

Registre-se que alguns cursos realizam ações pontuais para melhor qualificar seus 

colaboradores. Para ações mais abrangentes, a UAEADTeccrioua Comissão de Formação 

Continuada de Docentes, por meio da Portaria nº 013/2020, de 15 de maio de 2020, que visa 

promover a formação continuada do corpo docente da Unidade e seus colaboradores.  

http://www.ufrpe.br/br/seminariovirtual
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Em relação às "Ações institucionais de capacitação para práticas pedagógicas 

voltadas aos estudantes com deficiências”, ao longo dos últimos 3 anos, o NACES vem 

contribuindo para a formação dos servidores e estudantes ofertando curso de LIBRAS, além 

de palestras e eventos sobre o tema da inclusão e da acessibilidade (https://bit.ly/39fXOPe). 

Com o cenário pandêmico e a consequente reorganização acadêmica foi ofertado 

para os professores curso sobre “Inclusão e acessibilidade no ensino on-line: como tornar as 

estratégias pedagógicas acessíveis aos estudantes com deficiência”, a fim de garantir a 

inclusão de todos os estudantes da Universidade no novo modelo de ensino remoto. 

Considerando-se que a inclusão do uso das tecnologias da informação e da comunicação 

permanecerão, mesmo após o fim da pandemia, se faz necessária a continuidade de cursos 

de formação continuada nessa área. 

No início de cada semestre letivo, a equipe pedagógica do NACES encaminha às 

coordenações dos cursos que tenham estudantes com deficiência matriculados, orientações 

pedagógicas com sugestões de estratégias de ensino, adequações e adaptações na dinâmica 

das aulas. Além desse encaminhamento, são realizadas reuniões com os docentes, para que 

sejam tiradas dúvidas e/ou realizadas mudanças nas orientações sugeridas 

(https://bit.ly/3rnVtZ2).  

Há, ainda, o Programa Monitor Apoiador, introduzido pelo NACES em parceria com a 

PREG desde 2019, e tem por objetivo colaborar para a permanência dos discentes com 

deficiência e/ou com necessidades educacionais especiais da UFRPE. Nesse Programa, os 

estudantes-monitores auxiliam alunos com deficiência através de apoio pedagógico, de 

acordo com as necessidades específicas de cada deficiência (http://www.naces.ufrpe.br/).  

Importante ressaltar o papel do NACES durante as atividades acadêmicas realizadas 

no ano de 2020garantindo o acesso e a inclusão de toda comunidade universitária com o uso 

do serviço de intérpretes e, também, nas atividades de ensino remotas quando solicitadas 

pela comunidade universitária (https://bit.ly/3dd6dEe).  

Dois temas bastante sensíveis à Universidade foram avaliados nas Políticas de Ensino 

em 2020: evasão5e retenção6. Assim, os docentes e estudantes foram questionados sobre 

 
5 Evasão: situação em que o estudante abandonou o curso, não realizando a renovação da matrícula ou 
formalizando o desligamento/desistência do curso (MEC, 2014, 9.21). 
6 Retenção: número de matrículas que permanecem ativas com situação “em curso” ou “integralizado” após a 
data prevista para o término do ciclo de matrícula do curso (estudantes que ainda não concluíram o curso, 
mesmo tendo transcorrido o tempo previsto de conclusão) (MEC, 2014, 9.23). 

https://bit.ly/39fXOPe
https://bit.ly/3rnVtZ2
http://www.naces.ufrpe.br/
https://bit.ly/3dd6dEe
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“Ações de prevenção à evasão e à retenção” desenvolvidas na Instituição. Essas perguntas 

são importantes porque um dos indicadores de gestão utilizado para mensurar a eficácia das 

instituições de ensino superior é a Taxa de Sucesso da Graduação (TSG) que, também, 

desempenha um importante papel na construção da Matriz Orçamentária. De acordo com o 

Relatório da TSG da UFRPE (2019c), esse cálculo é feito a partir da relação entre o número 

de graduados dividido pelo número de ingressantes em cada ano letivo, seguindo a 

orientação do Tribunal de Contas da União (TCU). 

A partir da análise desta taxa é possível identificar e comparar a taxa de sucesso da 

Instituição como um todo, das suas Unidades Acadêmicas e dos seus cursos de graduação ao 

longo do tempo. A partir disso, é possível fazer inferências e planejar ações, a fim de buscar 

estratégias para resolução de problemas, caso a taxa apareça em queda ou fortalecimento 

de ações, para os casos em que a TSG se apresente de forma positiva. O gráfico a seguir 

apresenta a TSG da UFRPE até o ano de 2019 (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1- Evolução da taxa de Sucesso na graduação da UFRPE 

 
Fonte: https://bit.ly/3lUUWfTAcesso em: 10 fev. 2021. 

 

O tema da evasão e da retenção na graduação vem sendo objeto de debate e 

discussão junto às IES públicas, pois têm apresentado quedas de modo geral. No entanto, os 

motivos que levam a essas quedas podem ser de origem pessoal (trabalho, questões 

psicoemocionais, questões familiares, etc), de origem externa (conjuntura econômica e 

 
 

https://bit.ly/3lUUWfT
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social do país, mercado de trabalho do curso, etc.) ou de origem interna (gestão do curso, 

políticas afirmativas, infraestrutura, PPC, etc). Portanto, nem sempre as soluções 

dependerão, única e exclusivamente, das políticas institucionais adotadas pelas IES com o 

intuito de resolver tais questões, uma vez que só é possível fazer inferências em relação aos 

problemas de origem interna (MEC, 2014, p. 19-20). 

De acordo com a Pesquisa do Perfil Socioeconômico dos Estudantes das 

Universidades Federais (ANDIFES, 2019),70% dos estudantes são de baixa renda, 51% 

autodeclarados negros e oriundos de escolas Públicas (https://bit.ly/3tVw2zB). Com a Lei de 

Cotas, sancionada em 2012, tem sido possível garantir 50% das vagas das instituições 

públicas para grupos minoritários.  

No entanto, garantir vagas não reduz as dificuldades encontradas pelos estudantes 

para a finalização do curso, que vão desde problemas econômico-financeiros a problemas 

psicoemocionais. De acordo com a pesquisa, o principal problema apontado para a evasão 

dos cursos foram os problemas financeiros (32,7%). Portanto, as Políticas de Assistência 

Estudantil têm sido fundamentais para contribuir para a permanência dos estudantes nas 

Universidades, em especial durante o período da pandemia do Covid-19, e, assim, evitar a 

evasão ou a retenção na instituição de ensino. 

Assim, a fim de identificar as origens da evasão e da retenção na Universidade foi 

realizado o “I Seminário sobre estratégias de combate à evasão e à retenção nos cursos de 

graduação da UFRPE” no período de 23 a 24 de maio de 2019, com o objetivo de definir 

políticas de curto prazo que melhorem os índices de evasão e retenção da 

instituição.(https://bit.ly/3lSdCNk)(Figura 25). 

 
Figura 25 - I Seminário de combate à evasão e à retenção na UFRPE 

 
Fonte: ASCOM, 2019. 

https://bit.ly/3tVw2zB
https://bit.ly/3lSdCNk
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A realização do seminário teve por objetivos: 

 
1. Apresentar o panorama nacional e institucional acerca da problemática da retenção e 

evasão em cursos de graduação nas instituições formativas de ensino superior, 

incluindo as esferas pública e privada, com destaque para os dados da UFRPE nos 

últimos dois ciclos avaliativos;  

2. Socializar iniciativas institucionais de prevenção à evasão e retenção de estudantes 

na UFRPE;  

3. Dialogar sobre as estratégias, no âmbito da gestão dos cursos de graduação e da 

Comissão Gestora de Controle à Retenção e à Evasão, para a permanência dos 

estudantes e elevação do índice de concluintes na UFRPE;  

4. Elaborar, de maneira conjunta, um cronograma geral para a realização dos Planos de 

Ações dos cursos de graduação, incluindo: definição de objetivos, ações, 

responsáveis, indicadores, meta, prazos e o ciclo de acompanhamento/avaliação pela 

comissão gestora, em ações itinerantes nas Unidades e Departamentos Acadêmicos.  

 

Nesse contexto, o questionário incluiu um item relativo às “Ações institucionais de 

prevenção à evasão” na Universidade. Os resultados apresentaram médias intermediárias 

que foram de 6,1 a 6,4, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade a distância 

para os segmentos discente e docente. Destaca-se, entretanto, que mais de 500 

respondentes afirmaram não conhecer as ações institucionais de prevenção à evasão na 

Universidade, indicando a necessidade de ampliar a discussão e as estratégias de divulgação 

das ações realizadas para combater a evasão na Instituição.  

Sobre a questão que trata das “Ações institucionais de prevenção à retenção”, os 

professores e estudantes (presencial e a distância) avaliaram com médias que oscilaram 

entre 6,2 a 7,0. Assim como ocorreu com o tema anterior, mais de 570 respondentes 

também afirmaram não conhecer as ações institucionais de combate à retenção.  

A UFRPE realiza ações institucionais de prevenção à evasão e à retenção em 

andamento, a exemplo de vários programas de assistência estudantil relacionados à política 

de permanência nos cursos de graduação nas modalidades presencial e a distância. Além 

dessas ações já correntes, a Universidade, por meio da PREG, instituiu uma comissão 

objetivando desenvolver estratégias para minimizar a evasão e a retenção. Dentre as ações 
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destacam-se: atividades de acolhimentos aos estudantes ingressantes para conhecimento da 

estrutura da UFRPE; divulgação de projetos e pesquisas que vêm sendo realizadas pelos 

docentes nas diferentes unidades; plano de nivelamento tecnológico e pedagógico; plano de 

inserção dos estudantes em políticas afirmativas; acolhimentos dos estudantes no Núcleo do 

Cuidado Humano; apresentação da avaliação institucional da UFRPE, dentre outras.  

Destaque-se, também, a criação do laboratório “Observatório dos Dados da 

Graduação (ODG)” que tem como objetivo mapear e buscar contribuições para a solução dos 

problemas causados pela evasão e retenção, conforme preconiza a Resolução do CONSU, nº 

019/2020. Tais iniciativas pretendem atacar diretamente o cerne dos problemas que levam à 

baixa TSG da Universidade. 

No caso da UAEADTec, algumas políticas não são contempladas, em função de 

matrizes orçamentárias diferentes para a modalidade presencial e a distância, de modo que 

a Unidade vem desenvolvendo articulações para atender às demandas dos estudantes, 

principalmente no período de pandemia fortalecendo seu suporte online e distribuição de 

chips em diversos polos. Isso não impede que a referida Unidade adote estratégias para 

combater a evasão, tais como: avaliação semestral das disciplinas pelos discentes; reuniões 

internas dos polos com a tutoria presencial para elencar as demandas dos estudantes; 

acompanhamento discente através de uma parceria entre tutores presenciais, virtuais e 

professores formadores; envolvimento dos estudantes do ensino a distância com atividades 

dos cursos presenciais; acompanhamento de faltas; promoção do engajamento dos 

estudantes no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e Residência 

Pedagógica, além de pesquisa e extensão. 

Ao se discutir o tema da evasão e da retenção é imprescindível o papel da Comissão 

de Orientação e Acompanhamento Acadêmico (COAA) que tem como principais atribuições: 

acompanhar os estudantes que estejam com problemas na integralização do curso, 

identificar causas da retenção e propor soluções, orientar na organização da vida acadêmica 

dos estudantes e, em último caso, buscar alternativas para ampliar o tempo de 

integralização do curso. Ao avaliarem a “Atuação da Comissão de Orientação e 

Acompanhamento Acadêmico (COAA)”, docentes e estudantes nas duas modalidades de 

ensino geraram médias de 6,9 a 7,4. Destaca-se, entretanto, que cerca de 880 estudantes 

assinalaram não ter como avaliar esse item. A hipótese para esse número significativo de 



81 

 

pessoas refere-se, simplesmente, ao fato de que não conhecem por se encontrarem em uma 

situação que não demanda o apoio da comissão. 

É importante ressaltar a dificuldade da Instituição em mapear as disciplinas que 

causam mais retenção nos cursos e identificar os gargalos para busca de soluções. Desse 

modo, torna-se pertinente o uso da ciência dos dados por meio de sistemas que possam 

apontar os índices de retenção por disciplinas. Esses indicadores poderiam contribuir para 

que a COAA atuasse na prevenção da evasão e da retenção e não após o estabelecimento do 

problema, como é atualmente.  

Ao longo de 2018 e 2019 foram realizados estudos que apontaram as disciplinas de 

Cálculo da maioria dos cursos como as principais responsáveis pela retenção. A partir desse 

estudo foram realizadas uniformização das ementas, assim como dos horários, a fim de 

oportunizar aos estudantes cursarem as disciplinas em horários e cursos diferentes dos seus 

respectivos turnos. Tais mudanças propiciaram atualizações em diversos PPCs para que 

fossem revisadas as matrizes curriculares, observando-se disciplinas com pré e có-requisitos.  

No que diz respeito ao item “Oferta de bolsas para o programa de monitoria da 

UFRPE”,a avaliação de professores e estudantes das duas modalidades de ensino geraram 

médias que variaram de 4,9 a 6,3. A monitoria é uma política de ensino que fortalece a 

docência para os estudantes de graduação que optem por exercerem suas carreiras no 

ensino. Além disso, contribui como uma política de prevenção à retenção junto aos 

estudantes que apresentam dificuldades com disciplinas no curso. O estudante exerce a 

atividade de monitoria de forma voluntária ou mediante o recebimento de uma bolsa. É 

importante ressaltar que o pagamento de bolsas de estudo também contribui para a 

permanência e integralização dos cursos de graduação nas IES públicas, de modo que essa 

avaliação pode ser correlacionada com melhores indicadores em relação a TSG da 

Instituição.   

Como o item avaliado refere-se a oferta de bolsas de monitoria, essa análise tem 

relação direta com a matriz orçamentária das IES públicas, as quais têm sofrido cortes na 

disponibilização de recursos para o desenvolvimento de suas atividades, uma vez que as 

bolsas compõem parte do orçamento da Universidade. A UFRPE disponibiliza, atualmente, 

por edital, 298 cotas de bolsas por Departamento ou Unidade Acadêmica (Sede: 211; UAST: 

62; e UACSA: 25). No entanto, por conta do número reduzido de bolsas, orienta-se que estas 

sejam ofertadas para as disciplinas que se apresentem como prioritárias para a formação 
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e/ou sejam causa de expressivo número de estudantes retidos. Com relação às disciplinas de 

Cálculo foi proposto a criação de um programa específico para esta área e um curso de Pré-

Cálculo.  

Destacamos que em 2020, para atender os estudantes do ensino à distância foi 

aberto um para os cursos de Licenciatura em Física, Artes Visuais, Pedagogia e História, 

contemplando vagas para o referido programa. Destacamos que além de bolsas no 

programa de monitoria, os discentes participam de outros editais para o fortalecimento da 

formação inicial, tais como o PIBID, Residência Pedagógica e Extensão.  

Além do Programa de Monitoria, a UFRPE disponibiliza cotas voluntárias de fluxo 

contínuo para o Programa de Atividades de Vivência Interdisciplinar (PAVI). O objetivo desse 

programa é oportunizar e promover, dentro do processo de ensino-aprendizagem, o 

treinamento das aptidões e habilidades técnicas dos discentes da UFRPE, sob orientação, por 

meio da interconexão entre os conteúdos teórico-práticos dos diversos Componentes 

Curriculares, envolvendo as diversas áreas do conhecimento e à luz dos PPC’s (Resolução 

CEPEnº 676/2008). O programa foi criado depois da Lei do Estágio7, possibilitando ao aluno 

aproveitar a carga horária como atividade complementar. 

No que se refere aos itens “Oferta de vagas em programas de intercâmbio nacional” 

e “Oferta de vagas em programas de intercâmbio internacional”, foram registradas as 

menores médias, a partir das perguntas direcionadas aos professores e estudantes, com 

médias que variaram entre 3,3 e 4,5 para as duas modalidades de ensino.  Por outro lado, 

mais de 1.900 respondentes marcaram a opção “Não tenho como avaliar”. Esse resultado é 

indicativo da pouca oferta de vagas para participação em intercâmbios. Mas esses números 

também precisam ser analisados à luz do momento em que foi avaliado, ou seja, em meio a 

uma pandemia, inviabilizando a mobilidade de professores e estudantes em função da 

paralisação das atividades acadêmicas nas IES. 

 O setor responsável por conduzir esse tema é a Assessoria de Cooperação 

Internacional (ACI) que tem por objetivo ampliar e consolidar a internacionalização e os 

laços de cooperação interinstitucionais da UFRPE, contando com parcerias com 12 países da 

América do Sul, Europa e América do Norte. Com relação à cooperação nacional, a 

Universidade conta com 07 programas de cooperação para os estudantes. No entanto, é 

 
7 Lei Nº 11.788/2008. Disponível em: https://bit.ly/3fg6c58 Acesso em: 19 fev. 2021.  

https://bit.ly/3fg6c58
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importante ressaltar que a Universidade não dispõe de programas de cooperação, nacional 

ou internacional, específicos para os professores. Quando há atividades de cooperação, 

estas surgem de iniciativas individuais, de grupos de pesquisa ou de pós-graduação.  

Para fortalecer a mobilidade nacional e internacional na Universidade, em 2019 a ACI 

promoveu o “III Encontro de Mobilidade Internacional/ InternationalStudent´s Day”, com o 

objetivo de apresentar os impactos da internacionalização na vida do estudante e do 

professor, oportunidades de aperfeiçoamento quanto ao aprendizado de línguas 

estrangeiras e experiências institucionais bem-sucedidas (https://bit.ly/31zEB7f). Essa 

estratégia de mobilização e divulgação é importante para desmistificar o processo de 

internacionalização e ampliar o acesso de estudantes e professores à mobilidade 

internacional e nacional. Destaca-se, portanto, que o PDI 2013 - 2020 menciona o papel da 

UFRPE quanto ao processo de internacionalização, porém o fluxo de divulgação precisa ser 

mais fortalecido, apesar de todas as informações referentes aos programas nacional e 

internacional estarem disponíveis no site da Assessoria (www.aci.ufrpe.br).  

Com relação à UAEADTec, as ações de internacionalização estão relacionadas à 

proposições de cursos online de idiomas para discentes, técnicos e docentes; curso de 

introdução à cultura Chinesa; Curso de Introdução à História, Religiões e Cultura do Líbano. 

Vale ressaltar que ocorreram mudanças na estrutura organizacional da UFRPE com a 

criação do Instituto IPÊ (www.ipe.ufrpe.br), como já foi mencionado. A nova estrutura 

abarca setores já existentes na Instituição e que passam a formar um ecossistema em que a 

inovação e a formação de parcerias serão permanentemente fomentadas. A ACI foi 

integrada ao Instituto IPÊ, com a denominação de Núcleo de Internacionalização (NINTER), 

órgão responsável pela gestão da cooperação internacional, auxílio à captação de recursos 

do exterior, gestão de eventos e treinamentos para internacionalização institucional, apoio à 

mobilidade acadêmica internacional, recepção de estrangeiros, tradução de documentos 

oficiais, e apoio às atividades linguísticas. Já o Núcleo de Relações Institucionais e Convênios 

(NURIC), também no IPÊ, passou a denominar-se Núcleo de Relações Institucionais (NURI), 

órgão que trata da celebração, acompanhamento, fiscalização, prestação de contas de 

parcerias, publicidade, transparência das parcerias institucionais e gestão da 

Plataforma+Brasil8 (www.ipe.ufrpe.br).  

 
8 Plataforma+Brasil: constitui ferramenta integrada e centralizada, com dados abertos, destinada à 
informatização e à operacionalização das transferências de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da 

https://bit.ly/31zEB7f
http://www.aci.ufrpe.br/
http://www.ipe.ufrpe.br/
http://www.ipe.ufrpe.br/
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O último item avaliado no âmbito do ensino foi o “Acompanhamento do estudante 

egresso pela UFRPE”. Aqui as médias ficaram entre 5,6 e 6,3 nas modalidades de ensino 

presencial e a distância, respectivamente.  

Na UFRPE, a CAME tem por finalidade fortalecer as oportunidades de formação 

profissional e educação continuada, de inserção no mundo do trabalho e de implementação 

de ações institucionais para atender às exigências científicas, mercadológicas, econômicas e 

sociais.  

 No entanto, a grande dificuldade da CAME é manter o contato dos estudantes 

egressos e buscar informações que consigam mapear áreas de atuação, desemprego, 

formação continuada, mundo do trabalho etc. Acredita-se que com a migração do e-mail 

institucional para o Google de forma globalizada o acesso aos estudantes de forma geral 

fique mais fácil (ver item sobre Comunicação Institucional).  

Atualmente, os estudantes, ao concluírem seus cursos, são orientados e/ou 

estimulados a acessarem o site da CAME para que se cadastrem e compartilhem 

informações sobre sua vida profissional e acadêmica 

(http://www.egressos.ufrpe.br/node/add/egressos-v6). Os resultados advindos desse 

cadastro contribuem para orientar as reformulações dos PPCs e as políticas de ensino.  

Além disso, a CAME oferece oportunidades para concursos e vagas de emprego, 

formação continuada (cursos, palestras, oficinas e pós-graduação) e prestação de alguns 

serviços como o Espaço de Atendimento SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas), órgãos de classe e banco de currículos (www.egressos.ufrpe.br). 

Devido à dificuldade de contactar os egressos, há a necessidade ampliar a divulgação das 

ações consolidadas da CAME, a fim de promover as contribuições da Comissão para o 

fortalecimento das políticas de ensino na Universidade.    

                                                     

 

 

                                                                                                                                                                

 
Seguridade Social da União a órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital, municipal, direta 
ou indireta, consórcios públicos e entidades privadas sem fins lucrativos. Disponível em: 
https://portal.plataformamaisbrasil.gov.br/maisbrasil-portal-frontend/Acesso em: 16 fev. 2021.  

http://www.egressos.ufrpe.br/node/add/egressos-v6
http://www.egressos.ufrpe.br/
https://portal.plataformamaisbrasil.gov.br/maisbrasil-portal-frontend/
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6.1.1.2 Pesquisa - Presencial e a Distância 
 

Neste item são apresentados os resultados referentes às Políticas de Pesquisa da 

UFRPE nas modalidades presencial e a distância (Tabelas 8 e 9). A maioria das médias na 

avaliação da pesquisa ficaram no intervalo das intermediárias, entre 5,0 e 6,9, 

principalmente na modalidade presencial. As perguntas foram realizadas para todos os 

segmentos, mas de forma diferenciada para atender às especificidades do público docente, 

discente e técnico da Universidade.  

Por outro lado, é importante destacar que o tema da pesquisa foi fortemente 

impactado pela suspensão das atividades acadêmicas em 2020, ficando apenas em 

funcionamento as pesquisas que envolviam experimentos em laboratórios ou as que foram 

adaptadas para continuação no modelo remoto e com distanciamento social.  

Além disso, como já foi exposto anteriormente, a pesquisa na Universidade passou 

por uma mudança em sua estrutura organizacional por meio da criação do Instituto IPÊ, em 

junho de 2020, separando a pesquisa da então PRPPG. O Instituto IPÊ abarca o Núcleo de 

Pesquisa (NUPESQ), responsável pela gestão de programas de pesquisa e da iniciação 

científica, apoio à publicação e participação em eventos, transferência do conhecimento, 

centros e infraestrutura de apoio à pesquisa e gestão de projetos e grupos de pesquisa. O 

Instituto também conta com o Núcleo de Empreendedorismo & Inovação (NEI), responsável 

pela gestão da propriedade intelectual e dos programas de iniciação à inovação e ao 

empreendedorismo, incubação de startups, spin-off acadêmico, apoio a empresas juniores, 

cultura da inovação, do empreendedorismo e transferência tecnológica. A expectativa é que 

com a nova estrutura do Instituto IPÊ, a pesquisa, a inovação e o empreendedorismo na 

Universidade ocupem um novo patamar e melhorem os indicadores de avaliação apontados 

pela Comunidade Universitária (http://www.ipe.ufrpe.br/). 

Os resultados da avaliação, em números absolutos, realizada por esses dois 

segmentos da Comunidade Universitária estão disponíveis no Apêndice 1. 

 

 

 

http://www.ipe.ufrpe.br/
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Tabela 8 - Políticas Acadêmicas (Pesquisa) – Presencial 

Item avaliado  
Média Obtida 

Discentes Docentes Técnicos 
Participação em grupos e/ou núcleos de pesquisa da UFRPE  7,0 7,1 6,8 
Participação em grupos de pesquisa com outras Instituições de 
Ensino Superior (IES) 5,8 6,7 6,3 

Inserção científica da UFRPE no âmbito nacional - 6,6 - 
Parcerias da UFRPE com as instituições externas de pesquisa - 6,4 - 
Ações de cooperação nacional da UFRPE - 6,3 - 
Oferta de editais de incentivo à iniciação científica - 6,2 - 
Apoio da pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) para participação em 
editais de fomento (pesquisa) - 6,1  - 

Oferta de bolsas de iniciação científica para o desenvolvimento de 
pesquisas 6,0 5,9 - 

Promoção de eventos científicos pela UFRPE 6,9 5,9 - 
Ações de cooperação internacional da UFRPE - 5,8 - 
Oferta da UFRPE para editais de projetos de pesquisa - 5,6 - 
Parcerias da UFRPE com empresas para o desenvolvimento de 
pesquisas - 5,1 - 

Inserção científica da UFRPE no âmbito internacional - 5,1 - 
Incentivo da UFRPE para participação de técnicos em projetos de 
pesquisa - - 5,6 

Apoio da UFRPE para publicação de pesquisas - 3,5 5,7 
Apoio financeiro da UFRPE para apresentação de trabalhos em 
eventos 6,5 2,9 5,5 

 
Tabela 9 - Políticas Acadêmicas (Pesquisa) - UAEADTec 

Item avaliado  
Média Obtida 

Discentes Docentes Técnicos 

Parcerias da UFRPE com as instituições externas de pesquisa - 7,4 - 

Oferta da UFRPE para editais de projetos de pesquisa - 7,3 - 
Apoio da pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) para participação 
em editais de fomento (pesquisa) - 7,2 - 

Inserção científica da UFRPE no âmbito nacional - 7,2 - 
Parcerias da UFRPE com empresas para o desenvolvimento de 
pesquisas - 7,1 - 

Oferta de editais de incentivo à iniciação científica - 7,0 - 
Ações de cooperação nacional da UFRPE - 7,0 - 
Participação em grupos e/ou núcleos de pesquisa da UFRPE 6,4 6,4 7,9 
Promoção de eventos científicos pela UFRPE 6,3 6,8 - 
Ações de cooperação internacional da UFRPE - 6,8 - 
Participação em grupos de pesquisa com outras Instituições de 
Ensino Superior (IES) 6,0 6,7 6,7 

Oferta de bolsas de iniciação científica para o desenvolvimento de 
pesquisas 5,1 6,7 - 

Inserção científica da UFRPE no âmbito internacional - 5,8 - 
Incentivo da UFRPE para participação de técnicos em projetos de 
pesquisa - - 5,6 

Apoio financeiro da UFRPE para apresentação de trabalhos em 
eventos 5,3 4,7 4,7 

Apoio financeiro da UFRPE para publicação de pesquisas  - 4,5 4,2 
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Os itens “Participação em grupos e/ou núcleos de pesquisa na UFRPE” e 

“Participação em grupos de pesquisa com outras IES” tiveram por objetivo identificar não 

apenas o nível de participação a partir das médias dadas pelos respondentes, mas também a 

parcela da Comunidade Universitária que não participa de grupos de pesquisa e/ou estudo, 

sejam eles internos ou externos à instituição. De acordo com o resultado, tanto na 

modalidade presencial quanto na modalidade a distância, o item obteve médias que 

variaram entre 5,8 e 7,9.  

É importante o envolvimento dos pesquisadores e estudantes para a ampliação da 

ciência e da pesquisa na Instituição. O item sobre sua “Participação em grupos e/ou núcleos 

de pesquisa na UFRPE” teve 1.072 respondentes que assinalaram a opção “Não participo”. A 

maior parte desse público é de estudantes, ou seja, 81% afirmaram não participar de grupos 

ou núcleos de pesquisa. Destaque também para os servidores técnicos, dos quais, cerca de 

15% também afirmaram não participar de tais grupos.  

A UFRPE conta com 192 grupos de pesquisa de acordo com o Relatório de Gestão 

2019. Em 2020, a partir do mapeamento realizado no Diretório de Grupos do CNPq, a UFRPE 

apresenta 231 grupos certificados nas mais diversas áreas do conhecimento, abrangendo 

temáticas relevantes para o desenvolvimento social, científico e tecnológico da região. 

Já o item “Participação em grupos de pesquisa com outras IES” apresentou um 

resultado mais desfavorável, já que 1.570 respondentes assinalaram não participar de 

grupos em parceria com outras instituições. Quando se observa a necessária interlocução 

entre ensino e pesquisa, os grupos são espaços importantes. Além de incentivar a sua 

criação, deve-se fortalecê-los e divulgá-los. 

No que diz respeito ao item “Parcerias da UFRPE com instituições externas de 

pesquisa”, as médias oscilaram entre 6,4 e 7,9. Essa questão foi direcionada apenas ao corpo 

docente, haja vista a sua atuação no tripé acadêmico (Ensino - Pesquisa - Extensão). 

Observou-se que 141 docentes afirmaram não conhecer tais parcerias. Ressalta-se, nesse 

sentido, a importância do NUPESQ, conduzido pelo Instituto IPÊ, para a consolidação de 

parcerias com instituições externas para o desenvolvimento de pesquisas.  
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Um exemplo relevante de parceria institucional de pesquisa refere-se ao Instituto 

para Redução de Riscos e Desastres de Pernambuco (IRRD). O IRRD é uma iniciativa conjunta 

que reuniu o Laboratório de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto (GEOSERE) da 

UFRPE e o Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (LIKA) da UFPE, tendo como premissa 

compreender os ambientes locais e globais, auxiliando na redução de riscos e desastres, 

coordenando uma equipe multidisciplinar oriunda de Universidades, Institutos e Centros de 

Pesquisa nacionais e internacionais para promover o bem-estar da sociedade. O IRRD tem 

sido uma referência na difusão da informação e mapeamento de dados referente à Covid-19 

no estado, além de cruzar informações da doença advindas do Brasil e do mundo 

(https://www.irrd.org/covid-19/).  

A UFRPE mantém diversas parcerias com instituições nacionais, incluindo 

Universidades públicas federais e estaduais9, Institutos Federais10, Instituto Agronômico de 

Pesquisa (IPA) e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), principalmente 

por meio dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. Essas parcerias envolvem a 

mobilidade de discentes, uso compartilhado dos laboratórios de pesquisas, orientação e 

coorientação de discentes de mestrado e doutorado e execução de projetos de pesquisas 

institucionais. 

Em relação às "Parcerias da UFRPE com empresas para o desenvolvimento de 

pesquisas”, a avaliação dos docentes das modalidades presencial e a distância resultou nas 

médias 5,1 e 7,1, respectivamente. Por outro lado, quase 200 respondentes afirmaram “Não 

conhecer as parcerias”. A UFRPE mantém parcerias com empresas de diversos setores da 

economia, especialmente o setor primário, na realização de pesquisas científicas, 

tecnológicas e de inovação, tais como: fábricas de ração animal, usinas de açúcar e álcool, 

setor avícola, empresas de tecnologia da informação, fabricantes de defensivos agrícolas, 

fabricantes de adubos, etc. As parcerias comumente envolvem o desenvolvimento de 

projetos de mestrados e doutorados voltados à resolução de problemas da sociedade e 

desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas ao setor empresarial. 

 
9UFPE, UNIVASF, UFPB, UFCG, UFRN, UFC, UFPI, UPE, UFAL, Unicamp, USP, Unesp, UFBA, UFS, UFMA, UFAM, 
Unir, UFPA e UFRA. 
10IFPE e IFSertão. 

https://www.irrd.org/covid-19/
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Com relação aos itens “Oferta da UFRPE para editais de projetos de pesquisa” e 

“Oferta de editais de incentivo à iniciação científica”, a avaliação docente resultou em 

médias que ficaram entre os intervalos de 5,6 a 7,3. Sobre editais de projetos de pesquisa, a 

PRPG lançou, em 2018, o Edital nº 015/2018, com o objetivo de apoiar financeiramente 

atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação em qualquer área do 

conhecimento, mediante a seleção de propostas apresentadas por docentes e técnicos 

administrativos da UFRPE. É importante ressaltar que tais editais dependem de 

financiamentos advindos do MEC, CNPq e CAPES, órgãos que vêm sofrendo 

contingenciamento de recursos, com maior ênfase a partir de 2019, lembrando que tais 

contingenciamentos impactam, também, na oferta de bolsas de iniciação científica e de pós-

graduação. 

Com relação à iniciação científica, entre os anos de 2018 e 2020, cerca de 1.700 

discentes da UFRPE foram atendidos pelos editais de bolsas de iniciação científica da 

UFRPE/CNPq e Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco 

(FACEPE).  As cotas de bolsas ofertadas são originadas do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação Científica (PIBIC) do CNPq (444 bolsas), do PIBIC advindo dos recursos da UFRPE 

(200 bolsas) e do PIBIC originado dos recursos da FACEPE (180 bolsas). No entanto, há 

também oferta de vagas para a iniciação científica voluntária, o qual oferece as mesmas 

oportunidades da iniciação científica apoiada pela bolsa. No período supracitado foram 

atendidos 820 discentes de graduação voluntários na iniciação científica. Ressalta-se aqui a 

realização do Congresso de Iniciação Científica para apresentação dos resultados das 

pesquisas apoiadas pela UFRPE, CNPq e FACEPE que no ciclo 2018-2019 contou com a 

participação de 640 estudantes, de acordo com o Relatório de Gestão 2019.  

Observa-se, no entanto, que ao avaliarem a “Oferta de bolsas de iniciação científica 

para o desenvolvimento de pesquisa”, estudante e professores geraram médias entre 5,1 e 

6,7 para as modalidades presencial e a distância. De igual forma, 500 respondentes 

assinalaram a opção “Não tenho como avaliar”, em especial os estudantes da modalidade 

presencial. Isso também pode estar relacionado ao perfil dos discentes. Para aqueles que 

ingressaram há pouco tempo na Universidade, as atividades de iniciação científica podem 

ainda não terem sido oportunizadas. No questionário, respondem alunos a partir do 2º 

período. Esse tema também pode ser correlacionado com o item “Interação entre ensino e 
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pesquisa” discutido na Política de Ensino anteriormente. Ao mesmo tempo em que a 

iniciação científica promove a interação entre a teoria e a aplicação científica, também pode 

ser utilizada como um dos fatores para redução das taxas de evasão e retenção da 

Universidade, quando há oferta de bolsas.  

Com relação ao item “Apoio da PRPG para participação em editais de agências de 

fomento (Pesquisa)”, o resultado apresentou médias de 6,1 e 7,2 nas modalidades 

presencial e a distância, respectivamente. De acordo com a PRPG, em 2018 a Financiadora 

de Estudo e Projetos (FINEP) lançou 4 editais: (1) Carta Convite MCTIC/FINEP/CT-INFRA - Nº 

01/2018 para concessão de recursos visando à finalização de obras; (2) Chamada Pública 

MCTIC/FINEP/CT-INFRA – campi Universitários Regionais e Novas Universidades - Nº 

02/2018;  (3) Chamada Pública MCTIC/FINEP/CT-INFRA - Nº03/2018 Manutenção Preventiva 

de Equipamentos e Manutenção de Infraestrutura de Biotérios e de Coleções Biológicas de 

Microrganismos; e (4) Chamada Pública MCTIC/FINEP/CT-INFRA - Nº 04/2018 - Apoio à 

Infraestrutura de Pesquisa em Áreas Temáticas. 

A UFRPE não participou do edital (1) pelo fato de não ter obras paralisadas 

financiadas pela FINEP. Por meio do apoio da PRPG, diversos grupos de pesquisas 

submeteram suas propostas nos demais editais, de forma que a UFRPE foi contemplada nos 

editais (3) e (4.) A PRPG apóia no sentido de promover ampla divulgação dos Editais do CNPq 

e FACEPE voltados diretamente ao pesquisador, o qual deve ter a iniciativa de realizar e 

submeter a proposta. A FACEPE lançou, em 2019, o Edital nº 15/2019 de Apoio à 

Disponibilização para a Pesquisa de Laboratórios Multiusuários, o Edital nº 23/2019 para 

Acidentes Ambientais Petrolíferos – Prevenção e Mitigação, o Edital nº 22/2019 para 

Estudos e Pesquisas para Políticas Públicas Estaduais Apoio Emergencial para Estudos de 

Impactos e Mitigação da Contaminação por Petróleo no Litoral de Pernambuco. 

Para os servidores técnico-administrativos das duas modalidades, foi direcionada a 

questão sobre o “Incentivo da UFRPE para participação de técnicos em projetos de 

pesquisa”. Nas modalidades presencial e a distância, a média da avaliação foi 5,6. Observou-

se que mais de 100 respondentes afirmaram não conhecer o incentivo. As ações da UFRPE 

voltadas para o desenvolvimento da Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação são 

voltadas para toda a comunidade científica, incluindo os técnico-administrativos. Mesmo 

com a nova estrutura da pesquisa no Instituto IPÊ, acredita-se que haverá espaço para todos 
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os servidores no desenvolvimento de pesquisas científicas. Ademais e, distintamente de 

outras instituições no Brasil, as normas gerais que regem os Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu da UFRPE permitem a participação de técnicos-administrativos, com título de 

Doutor, como orientadores e membros permanentes nesses Programas. 

Com relação à “Promoção de eventos científicos da UFRPE”, o resultado da avaliação 

apresentou médias que variaram entre 5,9 e 6,8 para as duas modalidades de ensino, 

presencial e à distância, respectivamente. Vale ressaltar que tanto os departamentos como 

as coordenações de curso realizam eventos científicos para atender as suas especificidades. 

No âmbito global, a UFRPE promove a Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JEPEX) que 

engloba eventos específicos de cada temática, o qual apresenta um tema anual para nortear 

as discussões. O evento está em sua 18ª edição e ocorreu na Sede e nas Unidades 

Acadêmicas no ano de 2018 (https://bit.ly/3dbo66E). Devido ao contingenciamento de 

recursos em 2019 o evento foi cancelado e, em 2020 como medida protetiva em relação à 

vida, todos os eventos institucionais presenciais foram cancelados. 

Outro grande evento realizado pela Universidade é a Feira de Profissões, hoje em sua 

13ª edição, que tem como principal objetivo apresentar os portfólios dos cursos ofertados 

pela UFRPE com mostras de atividades relacionadas ao ensino, a pesquisa e a extensão. Na 

sua última edição presencial, em 2018, a feira recebeu cerca de 10.000 estudantes do Ensino 

Médio no Campus Sede e nas Unidades Acadêmicas (Figura 26). Em 2019, a feira foi 

cancelada, também, em função dos cortes orçamentários sofridos pela Universidade.  

Figura 26 - Feira de Profissões 2018 
 

 
Foto: JC Online, 2018. 

 

https://bit.ly/3dbo66E
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Em 2020, a Feira foi realizada em uma edição virtual (parceria entre a PREG, a STD e a 

ASCOM), por meio de uma plataforma especial hospedada no site da UFRPE com palestras, 

diálogo com estudantes e apresentação de programas institucionais. Na edição virtual, cada 

curso apresentou uma aba com informações, vídeos, palestras e bate-papos sobre a carreira 

profissional. Também foi franqueado espaço para a apresentação de relatos de pesquisa e 

de extensão pela comunidade universitária (http://feiradeprofissoes.ufrpe.br/). O retorno da 

comunidade ao evento virtual foi muito positivo. Nos dois dias de realização do evento, 

houve cerca de 5,1 mil visualizações das páginas da plataforma, com engajamento de 3,8 mil 

usuários (https://bit.ly/3rpHn9t).  

Outros dois itens de avaliação foram o “Apoio da UFRPE para publicação de 

pesquisas” e o “Apoio financeiro da UFRPE para apresentação de trabalhos em eventos”. No 

que tange à publicação de pesquisas, essa pergunta direcionada aos servidores, gerando 

médias de 3,5 e 5,7 para docentes e técnicos, respectivamente. Neste item, 276 servidores 

registraram não conhecer as ações de apoio à publicação de pesquisas.  

AUFRPE dispõe de financiamento para a produção de artigos científicos, por meio do 

ressarcimento das despesas com edição em língua estrangeira e taxa de publicação dos 

periódicos. Essas ações são realizadas por meio do Edital de fluxo contínuo, conforme a 

Resolução nº 009/2017 do Conselho de Curadores (Edital para concessão de Apoio à 

Publicação de Artigos em Periódicos Qualificados), e está disponível para todos os servidores 

da UFRPE. De acordo com o Relatório de Gestão 2019, foram contemplados 25 docentes 

com o auxílio à publicação, sendo disponibilizado o valor de RS 45.000,00. Desse modo, se 

faz necessário reforçar a importância da divulgação desses apoios institucionais para a 

publicação de pesquisas científicas. 

Em relação ao apoio financeiro da UFRPE para apresentação de trabalhos em 

eventos, os resultados apontaram para médias que variaram de 2,9 a 6,5, a depender do 

segmento (discente, docente e técnico) nas duas modalidades de ensino presencial e a 

distância. No caso dos estudantes, 823 afirmaram não conhecer o apoio da UFRPE para 

apresentação de trabalhos em eventos. No entanto, a UFRPE apóia financeiramente 

estudantes que apresentam trabalhos com valores que variam de 40% a 60% do salário 

mínimo a depender se o aluno é bolsista de algum programa, ou não, de acordo com os 

http://feiradeprofissoes.ufrpe.br/
https://bit.ly/3rpHn9t
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critérios estabelecidos na Resolução nº 188/2012(https://bit.ly/3sD78Es). Por isso, há a 

necessidade de mais divulgação desse apoio junto aos estudantes.  

Já para os servidores, em função do contingenciamento de recursos financeiros, 

desde 2016 há restrições para apresentação de trabalhos em eventos. Despesas com diárias 

e passagens não ficaram restritas apenas ao âmbito administrativo, mas contemplaram, 

também, as demandas acadêmicas, como aulas práticas, bancas examinadoras, bancas de 

memorial descritivo e bancas de concursos (neste caso, um misto de administrativo e 

acadêmico), bem como demandas de capacitação (neste caso o recurso é gerido pela 

PROGEPE), inviabilizando a divulgação da pesquisa científica. Para compensar, professores 

buscam apoios em outras agências de fomento como CNPq e FACEPE, ou mesmo utilizam 

recursos próprios.  

Sobre o item “Ações de cooperação nacional da UFRPE”, a avaliação docente gerou 

média 7,0 para a modalidade presencial e 6,3 para a modalidade a distância. Além disso, 195 

respondentes assinalaram a opção “Não conhecer as ações”. De igual forma, o item “Ações 

de cooperação internacional da UFRPE” foi avaliado com médias de 5,8 e 6,8 nas 

modalidades presencial e a distância, respectivamente. Enquanto 187 respondentes 

assinalaram não conhecer essas ações.  

Esses temas foram ponto de discussão nas Políticas de Ensino com relação à 

mobilidade nacional e internacional. Sobre esse tema, a ACI, hoje NINTER, vinculado ao 

Instituto IPÊ, busca ampliar e consolidar a internacionalização e os laços de cooperação 

interinstitucionais da UFRPE. A referida Assessoria foi criada em 2007, a partir da 

necessidade crescente de unificar ações existentes de cooperação internacional vigentes na 

Universidade, e, desde então, vem estabelecendo novos convênios proporcionando à 

comunidade universitária oportunidades de usufruir da mobilidade como forma de 

fortalecer o desempenho acadêmico e fomentar experiências culturais. 

Com a apoio da ACI, a UFRPE começou a participar, em 2013, do Programa Inglês sem 

Fronteiras (depois rebatizado de Idiomas sem Fronteiras), como Centro Aplicador do Test of 

English as Foreign Language (TOEFL), para atender às exigências de proficiência para os 

estudantes candidatos à mobilidade. Já foram aplicados cerca de 3.500 testes para suprir a 

demanda de estudantes de graduação, pós-graduação, docentes e técnicos-administrativos 

da UFRPE. Outras ações do Programa Idiomas sem Fronteiras incluem a oferta gratuita do 

https://bit.ly/3sD78Es
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curso a distância My English Online (MEO) e de cursos presenciais de inglês, espanhol e 

português como língua estrangeira, no campus sede e nas Unidades Acadêmicas. 

Desde 2015, são oferecidos cursos de língua portuguesa e cultura brasileira aos 

estrangeiros da comunidade universitária, com o objetivo de aperfeiçoar o idioma e 

contribuir para um melhor desempenho nas atividades curriculares. A partir de 2016, o 

“Programa Leitores Franceses” vem qualificando potenciais candidatos a participar de 

oportunidades de mobilidade na França, como o Programa Brasil - França Agricultura 

(BRAFAGRI), capacitando-os com cursos presenciais de francês em níveis básico, 

intermediário e avançado, com docentes de origem francesa. 

Entre outras atividades gerais, a ACI acompanha a tramitação dos diferentes 

documentos de cooperação firmados entre a UFRPE e instituições nacionais, e orienta sobre 

a formalização de parcerias, programas de intercâmbio e oportunidades de bolsas e cursos 

(http://aci.ufrpe.br/br/institucional-0). Com a nova estrutura do NINTER e de acordo com o 

previsto do PDI, há perspectivas de ampliar os parâmetros da internacionalização e da 

cooperação nacional e internacional.  

Sobre o item que trata da “Inserção científica da UFRPE no âmbito nacional”, a 

avaliação docente resultou em médias 6,6 e 7,2 nas modalidades presencial e a distância, 

respectivamente. Já sobre a “Inserção científica da UFRPE no âmbito internacional”, a 

avaliação realizada pelos professores gerou médias 5,1 e 5,8 para as duas modalidades. 

Nesse item, 135 docentes assinalaram a opção “não tenho como avaliar”, devido a sua 

dificuldade de mensuração e comparação com outros indicadores.  

De acordo com o Relatório de Gestão 2019, de modo geral, a UFRPE obteve um 

crescimento de cerca de 683% no número de publicações indexadas pela Base Scopus entre 

os períodos de 2010-2012 e 2013-2016. Isso, sem dúvida, foi resultado da política de 

pesquisa e pós-graduação implementada na Instituição, após o aumento considerável na 

oferta de cursos de mestrado e doutorado nos últimos anos. Na última década, houve 

avanços significativos na publicação de artigos científicos indexados. Quanto aos Indicadores 

de Colaboração Internacional, observa-se um aumento, correspondendo a 54% entre os 

anos de 2012 e 2016, resultado do incentivo da Instituição para que os Programas de Pós-

Graduação formalizem parcerias com instituições internacionais. 

http://aci.ufrpe.br/br/institucional-0
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Em referência à Qualidade Científica Média de publicações de autores da UFRPE, 

observa-se ligeiro aumento a partir do ano de 2015, resultado dos incentivos destinados à 

publicação de artigos científicos em periódicos qualificados. No entanto, considera-se 

importante a manutenção de ação institucional para incentivar parcerias internacionais, bem 

como para que os autores enviem suas publicações para revistas de maiores fatores de 

impacto. Nesse sentido, é importante fortalecer as ações de apoio à correção da tradução e 

de taxa de publicação de artigos científicos, de apoio à participação de docentes e discentes 

em congressos e de apoio ao Programa de Inserção Internacional da UFRPE.  

 

6.1.1.3 Extensão - Presencial e UAEADTec 
 

Passa-se, agora, a apresentação dos resultados referentes às Políticas de Extensão. 

Assim, como nas seções anteriores, os resultados estão dispostos a partir das duas 

modalidades de ensino: presencial e a distância. Ainda que o questionário fosse direcionado 

a toda a comunidade universitária, devido a certas especificidades quanto aos temas 

apresentados, algumas perguntas foram feitas para segmentos específicos. (Tabelas 10 e 

11).  

Tabela 10 - Políticas Acadêmicas (Extensão) – Presencial 
 

Item avaliado  
Média Obtida 

Discentes Docentes Técnicos 
Inserção da extensão da UFRPE no âmbito regional - 6,6 - 
Participação na extensão universitária 6,9 6,3 6,6 
Oferta de editais em projetos de extensão da UFRPE - 6,2 6,8 
Parcerias da UFRPE com instituições externas para  extensão - 5,8 - 
Promoção de eventos culturais e artísticos pela UFRPE 6,9 5,7 6,5 

Ações da UFRPE voltadas para o empreendedorismo econômico e social 6,5 5,5 - 

Apoio da pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC) para participação 
em editais de agências de fomento - 5,4 - 

Parcerias da UFRPE com empresas para o desenvolvimento de ações de 
extensão - 5,3 - 

Incentivo da UFRPE para a participação de técnicos em projetos de 
extensão - - 5,9 
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Tabela 11 - Políticas Acadêmicas (Extensão) – UAEADTec 
 

Item avaliado  
Média Obtida 

Discentes Docentes Técnicos 
Participação na extensão universitária 6,3 7,7 6,6 
Inserção da extensão da UFRPE no âmbito regional - 7,7 - 
Oferta de editais em projetos de extensão da UFRPE - 7,1 6,9 
Promoção de eventos culturais e artísticos pela UFRPE 6,4 7,0 5,8 
Ações da UFRPE voltadas para o empreendedorismo econômico e 
social 6,3 6,8 - 

Parcerias da UFRPE com instituições externas para  extensão - 6,6 - 
Apoio da pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC) para 
participação em editais de agências de fomento - 6,4 - 

Parcerias da UFRPE com empresas para o desenvolvimento de ações de 
extensão - 6,3 - 

Incentivo da UFRPE para participação de técnicos em projetos de 
Extensão - - 5,2 

 
 

A partir dos resultados da avaliação geral da extensão, observa-se que na modalidade 

presencial todas as médias ficaram no intervalo das médias intermediárias, ou seja, entre 5,0 

e 6,9. Na modalidade à distância, algumas médias acima de 7,0 se destacaram apenas para o 

segmento docente. É importante lembrar, mais uma vez, que a autoavaliação institucional 

2020 ocorreu no período pandêmico, com distanciamento social e atividades desenvolvidas 

de forma remota. 

Com relação ao tema “Participação na extensão universitária” a comunidade 

universitária avaliou o item com médias que variaram entre 6,3 e 7,7 nas duas modalidades 

de ensino. Destaca-se que 611 estudantes afirmaram não participar de atividades de 

extensão universitária, assim como 132 técnicos. Estes, também avaliaram o item “Incentivo 

da UFRPE para a participação de técnicos em projetos de extensão”. Aqui, as médias ficaram 

em 5,9 e 5,2 nas modalidades presencial e a distância, respectivamente. De igual forma, 112 

servidores técnicos afirmaram não conhecer nenhum incentivo por parte da Universidade 

para que participassem da extensão universitária.  

Existe a tendência de que mais estudantes comecem a participar de atividades de 

extensão a partir da adequação dos PPCs à Resolução CNE/CES no 7 de 2018,  que inclui 

atividades de extensão para compor, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga 

horária curricular do curso.  

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55877808
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Sobre o incentivo de técnicos para a participação em atividades de extensão, todos 

os editais de extensão oportunizam a esses servidores a participarem dos processos 

seletivos. O Quadro 7 exibe o quantitativo de técnicos participantes em projetos de extensão 

por edital. Registra-se que no período entre 2018 e 2020, 502 projetos foram apresentados 

por técnicos nos diferentes editais. Embora esse número seja significativo, não é possível 

comparar este indicador com o total de técnicos na instituição, pois pode haver diversos 

projetos submetidos pelo mesmo servidor. No entanto, nota-se que há um potencial de 

inclusão considerável, que pode ser mais bem distribuído a depender de uma maior 

divulgação nos principais canais de comunicação da UFRPE, assim como buscar formas de 

incentivo à participação deste segmento por meio uso de pontuação por participação em 

extensão para progressão funcional. 

Quadro 7: Quantitativo de Técnicos participantes em Projetos de Extensão por edital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: PROExC, 2021. 
 

Outro tema avaliado foi a “Oferta de editais de projetos de extensão da UFRPE” 

gerando médias que variaram entre 6,2 e 7,1 das duas modalidades de ensino. Destaca-se, 

nessa avaliação, o fato de 107 técnicos afirmarem não ter como avaliar o item.Isso sugere o 

não conhecimento da divulgação desses editais ou falta de incentivo.  

Edital Quant. de projetos 
submetidos por Técnicos 

BEXT 2018 59 

BEXT 2019 64 

BEXT 2020 85 

BEXT - Covid 19 13 

BEXT - Formação para a Segurança Alimentar e Nutricional 4 

EXPO 2018 - Exposição de animais 1 

EXPO 2019 - Exposição de animais 2 

SÔNUS 2018 118 

SÔNUS 2019 117 

SÔNUS 2020 39 

Total 502 
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Entre 2018 e 2020, ocorreu uma oferta de editais para a Exposição Nordestina de 

Animais e Produtos Derivados (EXPO)11 e Edital Sem Ônus (SÔNUS)12, relativos a eventos 

culturais e artísticos, totalizando 52 (cinquenta e dois) e, propiciando, assim, uma ampla 

difusão de tais atividades e oportunizando a participação de todos os segmentos. Já o 

Programa Institucional de Bolsa de Extensão (BEXT) está direcionado para atividades de 

extensão com foco nas áreas temáticas previstas no Plano Nacional de Extensão 

Universitária para as modalidades de ensino presencial, a distância e técnico do Colégio 

Agrícola Dom Agostinho IKAS (CODAI). O Quadro 8 apresenta a oferta de editais e o número 

de projetos de extensão no período de 2018 a 2020, observando-se o significativo número 

de projetos desenvolvidos nesse período. Por sua vez, o Gráfico 2 correlaciona o número de 

projetos com os tipos de atividades de extensão ofertadas pela PROEXC.  

Quadro 8:  Oferta de Editais de Projetos de Extensão  

Ano Edital Quant. projetos 

2018 SÔNUS 194 

2018 BEXT 147 

2018 EXPO 14 

2019 SÔNUS 259 

2019 BEXT 167 

2019 EXPO 11 

2020 SÔNUS 194 

2020 BEXT 78 

2020 BEXT - Covid 19 25 

2020 BEXT - Formação para a Soberania 
Alimentar e Nutricional 12 

Total  1.101 

Fonte: PROExC, 2021. 
  

 
11 Edital anual dependente do calendário da feira realizada no Parque de Exposição Professor Antônio Coelho, 
promovida pela Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária e pela Sociedade Nordestina dos Criadores. 
12 É um edital de fluxo contínuo de Atividades de Extensão, o qual estabelece os critérios para a elaboração de 
ações de extensão a serem executadas no âmbito da UFRPE, sem ônus para a Instituição, e com ou sem 
previsão de captação de recursos financeiros por meio de inscrições, mensalidades, e, ou patrocínios de 
terceiros, alocados na conta única da Universidade ou com o amparo das Fundações de Apoio por meio de 
convênios e contratos. 
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Gráfico 2 - Quantidade de editais e tipos de atividades - PROEXC (2018-2020) 

 
Fonte: Relatório de Gestão PROExC, 2021. 

 

É importante destacar o Edital específico para ajudar no aporte de saúde pública 

referente à Covid-19, o Edital BEXT - Covid 19 que tem por finalidade desenvolver ações no 

campo da Extensão Universitária voltadas a projetos com foco no controle da transmissão 

do novo Coronavírus.  

Também, de grande importância, é o Edital BEXT para a Formação para a Soberania 

Alimentar e Nutricional que visa atender as demandas emergenciais no contexto da 

pandemia do Coronavírus. A partir do Edital, a UFRPE se insere na Rede que compõe a 

iniciativa da “Campanha Mãos Solidárias”, congregando diferentes Movimentos Sociais, a 

Arquidiocese de Olinda e Recife, a Santa Casa de Misericórdia, a Universidade Católica de 

Pernambuco, a Fundação Oswaldo Cruz, a Universidade Federal de Pernambuco, a 

Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, a Universidade de Pernambuco, o Instituto 

Federal de Pernambuco e o Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Dentre as iniciativas 

do “Mãos Solidárias”, estão os Bancos Populares de Alimentos que articulam organizações 

populares das periferias das cidades, produtores dos assentamentos da reforma agrária e da 

agricultura familiar constituindo uma rede de solidariedade ativa comprometida com 

processos educativos de organização social e de pessoas, particularmente mulheres, negros 

e pobres (https://bit.ly/2NW9u2p). 

Continuando a questão relativa aos editais, foi perguntado aos docentes sobre o 

“Apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC) para participação em editais de 

https://bit.ly/2NW9u2p
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agências de fomento”. Neste item, as médias foram de 5,4 e 6,4 nas modalidades presencial 

e a distância, respectivamente. Por outro lado, mais de 150 docentes assinalaram não 

conhecer nenhum apoio da Pró-Reitoria para participarem de eventos.  

No entanto, existe assessoramento a grupos e núcleos de pesquisa da UFRPE para a 

elaboração de propostas para concorrerem ao Edital Nº 01/2020 do Programa de Residência 

Profissional Agrícola, promovido pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo 

(SAF) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), sendo regido também 

pela Portaria MAPA nº 193, de 16 de junho de 2020.  Uma recomendação da CPA para este 

item, consiste em ampliar este serviço de assessoria, bem como ampliar para outros editais 

e divulgá-lo entre os potenciais interessados. 

Sobre as “Parcerias da UFRPE com instituições externas para extensão”, a avaliação 

dos docentes ocasionou médias de 5,8 e 6,6 nas modalidades presencial e a distância, 

respectivamente. Importante ressaltar que mais de 200 docentes assinalaram a opção “Não 

conheço as parcerias”. Situação semelhante aconteceu com o item “Parcerias da UFRPE com 

empresas para o desenvolvimento de ações de extensão”. Nesse caso, as médias resultantes 

foram 5,3 na modalidade presencial e 6,3 na modalidade a distância. Mais de 240 docentes 

afirmaram não conhecer as parcerias existentes entre a UFRPE e as empresas.  

No período entre 2018 e 2020foi firmada parceria com o Sindicato dos Trabalhadores 

Públicos Federais em Saúde e Previdência Social (SINDSPREV). A vigência abrange o período 

de 2018 - 2021. Deve-se destacar, também, a parceria com o Centro Diocesano de Apoio ao 

Pequeno Produtor, com vigência no período de 2016-2021, tendo como público-alvo os 

produtores familiares. Já o acordo firmado com a Prefeitura de Lagoa do Carmo, tem 

vigência no período 2019-2023. Embora as parcerias estabelecidas sejam relevantes para a 

cooperação entre a UFRPE e tais instituições, o número de parcerias ainda é incipiente, e 

recomenda-se a ampliação de tais colaborações. Além disso, se faz necessário ampla 

divulgação do papel da UFRPE na prestação de serviços extensionistas. 

A comunidade universitária também avaliou a “Promoção de eventos culturais e 

artísticos pela UFRPE”. As médias geradas oscilaram entre 5,7 e 7,0 nas duas modalidades de 

ensino. Além disso, 469 respondentes assinalaram a opção “Não tenho como avaliar”. É 

provável que esse resultado reflita o momento em que a autoavaliação foi aplicada, ou seja, 

em meio a um período pandêmico e de suspensão de todas as atividades presenciais.  
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Foram promovidas 52 atividades referentes a eventos culturais e artísticos entre os 

anos de 2018 e 2020 na Universidade. Destaca-se, também, que o hall de entrada da 

PROEXC é um espaço para exposições e apresentações culturais. Além disso, o site da 

PROEXC apresenta um link com a apresentação de eventos por ano, havendo a necessidade 

de atualização para melhor acompanhamento e memória de todos os eventos culturais e 

artísticos realizados (http://www.prae.ufrpe.br/content/eventos). Destaca-se, igualmente, 

na divulgação das atividades extensionistas o Jornal Extensão Viva (https://bit.ly/3cnW6NK). 

Professores e estudantes também foram convidados a avaliar a extensão com 

relação ao seguinte aspecto: “Ações da UFRPE voltadas ao empreendedorismo econômico e 

social”. Neste item, as médias intermediárias ficaram entre 5,5 e 6,8 nas duas modalidades 

de ensino. No entanto, é importante ressaltar que mais de 800 respondentes informaram 

não conhecer as ações voltadas para o empreendedorismo econômico e social. Aqui entram, 

por exemplo, as ações realizadas a partir da Incubadora Tecnológica de Cooperativas 

Populares (INCUBACCOP)(https://bit.ly/3w4iZxK). Ao longo do período de 2018 a 2020, 

foram realizados 13 projetos nessa temática. Por isso, há cada vez mais a necessidade de 

melhorar a comunicação institucional da universidade, haja vista que a comunidade interna 

não conhece as diversas ações extensionistas realizadas pela Universidade. Lembre-se, mais 

uma vez, que a UFRPE criou o Instituto IPÊ onde o empreendedorismo é um de seus pilares. 

É provável que com a consolidação do Instituto, as ações nesse campo adquiram maior 

visibilidade.  

Outro item avaliado relacionou-se à “Inserção da extensão da UFRPE no âmbito 

regional”. Esse tema foi avaliado pelos docentes das duas modalidades de ensino com 

médias de 6,6 e 7,7, presencial e a distância. Para esse item, mais de 120 respondentes não 

souberam como avaliar.  

A partir das Unidades Acadêmicas e de suas respectivas localizações geográficas é 

importante fazer o mapeamento das atividades de extensão, assim como avaliar o impacto 

dessas ações na região de entorno, a exemplo do público-alvo atingido. O Relatório de 

Gestão da UAEADTec 2021, ano base 2020, anota algumas dessas ações:  

 

Oficinas Integrativas de Ciências e Letramento Digital: Cultura, Tecnologia e Inclusão Social; 

Projeto Desvendando o Céu Austral;  

http://www.prae.ufrpe.br/content/eventos
https://bit.ly/3cnW6NK
https://bit.ly/3w4iZxK
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Curso História da Infância, da Escravidão e do Pós-Abolição no Brasil; 

Curso A importância da Geografia no estudo da História; 

Projeto Riscando Histórias, Contando Artes da Cidade de Gravatá/PE. 

 
Outro projeto de extensão desenvolvido em 2020, intitulado “Comunicação sem 

distância: uso das redes sociais para diminuir a distância entre atores dos cursos EAD”, 

envolveu alguns professores e alunos da UAEADTec. Durante a execução deste projeto 

foram criados conteúdos específicos, tais como dicas de estudo, filmes, histórias de 

superação de alunos e egressos da UAEADTec, tour virtual aos pólos, estratégias de 

atendimento dos pólos durante a pandemia e demais ações visando estreitar o 

relacionamento da universidade com os alunos dos cursos a distância. 

Ao acompanhar os resultados desse projeto, notou-se um alcance de cerca de 1.400 

contas e um aumento percentual de mais 200% de interações com conteúdo, envolvendo 

comentários, compartilhamentos e curtidas no Instagram. Chama-se a atenção para os posts 

do “Eu, estudante” que trazem histórias de superação de estudantes e egressos que a 

Unidade tem recebido com frequência, sendo essas histórias que visam inspirar outras 

histórias. 

Observa-seque mensurar o alcance da extensão universitária na região de entorno da 

UFRPE tem se tornado fundamental para criar uma interlocução com a sociedade e esta ver 

a Universidade como espaço que produz ciência, cultura e conhecimento nas mais diversas 

áreas.  

Em evento ocorrido em 10 de fevereiro de 2021,no canal da UFRPE no YouTube, 

(https://www.youtube.com/watch?v=M5ptetnrw_U), a PROEXC divulgou junto à 

comunidade universitária, o convite para participar de grupos temáticos, objetivando a 

elaboração de Minutas de Programas Estratégicos de Extensão Universitária. Os grupos 

temáticos compreendem: comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio 

ambiente, saúde, tecnologia e produção e trabalho, áreas que abarcam a extensão 

universitária (Figura 27).  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M5ptetnrw_U
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Figura 27 - Divulgação da live promovida pela PROEXC 
 

 
Fonte: ASCOM/UFRPE, 2020. 

 
Esta atividade vem sendo coordenada pela PROEXC e pelo Fórum Permanente de 

Extensão, Cultura e Cidadania (FORPEXC) da UFRPE. Os programas conectam oito áreas 

temáticas, definidas pela Política Nacional de Extensão Universitária do Fórum de Pró-

Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras integrados às 

políticas de Extensão, Pesquisa e Ensino da universidade (https://bit.ly/3ddCRpg).  

A iniciativa visa contribuir para a definição de editais e de políticas de apoio, 

buscando a captação de recursos da PROEXC com a organização de atividades de interesse 

da extensão universitária, priorizando o enfrentamento dos problemas das desigualdades 

sociais, econômicas, raciais, de gênero, culturais e ambientais. Futuramente, integrados a 

outros documentos, os programas estratégicos comporão a Política de Extensão, Cultura e 

Cidadania da UFRPE, que será lançada por meio de publicação do I Fórum Permanente de 

Extensão, Cultura e Cidadania (FORPEXC). Uma vez consolidada, a ação fortalece a oferta de 

editais, a promoção de eventos culturais e artísticos pela UFRPE, além de impulsionar o 

empreendedorismo econômico e social. 

 

 

 

https://bit.ly/3ddCRpg
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6.1.1.4 Assistência Estudantil - Presencial e a Distância 
 

Tratar-se-á, nesta seção, dos resultados referentes à Política de Assistência Estudantil 

da UFRPE, temática também avaliada em 2020. Os resultados (Tabelas 12 e 13) são 

apresentados conforme as seções anteriores, excluindo-se o segmento técnico-

administrativo. 

Tabela 12 - Políticas Acadêmicas (Assistência Estudantil) – Presencial 
 

    Item avaliado  
Média Obtida 

Discentes Docentes 
Ações de acolhimento aos calouros 7,9 8,2 
Disponibilidade de auxílios de assistência estudantil 6,7 - 
Acompanhamento pedagógico do estágio não obrigatório remunerado pela 
UFRPE 6,5 - 

Ações de apoio para discentes com dificuldades de aprendizagem 6,1 6,0 
Ações de apoio para discentes com dificuldades emocionais e/ou psicológicas 6,1 6,4 
Valor dos auxílios de assistência estudantil 5,9 - 

Adequação da metodologia de ensino para discentes com deficiência 5,8 - 

Fonte: Relatório de dados - NTI/CPA, 2020. 
 
 

Tabela 13 - Políticas Acadêmicas (Assistência Estudantil) – UAEADTec 
 

Item avaliado  
Média Obtida 

Discentes Docentes 
Ações de acolhimento aos calouros 6,8 7,3 

Adequação da metodologia de ensino para discentes com deficiência 6,4 - 

Ações de apoio para discentes com dificuldades de aprendizagem 6,3 6,0 
Acompanhamento pedagógico do estágio não obrigatório remunerado pela 
UFRPE 6,3 - 

Ações de apoio para discentes com dificuldades emocionais e/ou psicológicas 6,2 7,1 
Disponibilidade de auxílios de assistência estudantil 5,3 - 
Valor dos auxílios de assistência estudantil 5,2 - 

Fonte: Relatório de dados - NTI/CPA, 2020. 
 

Inicialmente, os professores e estudantes foram questionados sobre as “Ações de 

acolhimento aos calouros”. Esse item apresentou as melhores médias da assistência 

estudantil em 2020. Lembrando que, o início do semestre letivo 2020.1 não foi afetado pelo 

estabelecimento da pandemia, a qual se iniciou após a semana de acolhimento aos calouros 

na Universidade (https://bit.ly/3d71fcl) (Figura 28). 

https://bit.ly/3d71fcl
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A cada início de semestre letivo, a UFRPE faz uma recepção aos calouros 

apresentando diversas informações sobre a Universidade, seu papel para o desenvolvimento 

socioeconômico e humanístico da sociedade e suas contribuições para o desenvolvimento 

pessoal dos seus ingressantes.  As ações de acolhida na Universidade são importantes não só 

para que os estudantes se apropriem das normas de funcionamento da vida acadêmica, mas 

também para que conheçam um pouco da futura profissão que escolheram abraçar através 

de atividades de inserção nos cursos, com apresentações de seus professores e, também, de 

profissionais do ramo de atuação externos à UFRPE. Essa “primeira impressão”, não só da 

futura profissão, mas também da instituição que os recebe, tem sido apontada como um 

ponto forte das ações desenvolvidas pela UFRPE no âmbito da assistência estudantil 

(https://bit.ly/2P1Mu2D). 

Figura 28 - Aula inaugural do semestre letivo 2020.1 
 

 
Fonte: ASCOM/UFRPE, 2020. 

 

Tais ações perpassam por atividades globais e comuns a todos os cursos, a exemplo 

das aulas magnas, com apresentação da Reitoria e das Pró-Reitorias envolvidas no tripé 

ensino, pesquisa e extensão. Também incluem eventos promovidos pelos cursos, que 

apresentam seus projetos pedagógicos, áreas de atuação profissional e atividades que serão 

desenvolvidas durante a vida acadêmica (Figura 29,30, 31). É importante ressaltar que a 

maioria dessas ações são realizadas a partir da PREG em conjunto com as coordenações de 

curso, mas como envolvem o apoio estudantil, esse tema foi objeto de avaliação no âmbito 

da política de atendimento aos discentes. 

 

https://bit.ly/2P1Mu2D
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Figuras 29 – Evento Ciências do Consumo Figuras 30–Evento Diretório de Física 

  
Fonte: https://bit.ly/31mzrLz Fonte: https://bit.ly/3fpztKG 

 

Figura 31 -Gincana de acolhimento aos discentes do Departamento de Biologia  

 

 

Importante ressaltar que as atividades de acolhimento também ocorrem no âmbito 

das Unidades Acadêmicas com a realização de Aulas Magnas e recepção dos calouros em 

seus respectivos cursos de graduação (Figuras 32, 33, 34). 

 

 

https://bit.ly/31mzrLz
https://bit.ly/3fpztKG
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Figuras 32 - Semana de acolhimento na UACSA, 2020. Figura 33 - Semana de acolhimento - UAST, 2020. 

  
Fonte: João Pimentel Fonte: Flávio Gominho 

 

Figura34 - Semana de acolhimento – UAST, 2020.  

 
Fonte: Flávio Gominho 

 

Um aspecto de fundamental importância para o estudante diz respeito à sua 

capacidade de manutenção financeira frente à rotina de estudos do curso. Isso significa que 

mesmo não tendo que arcar com mensalidades, por se tratar de uma Instituição Pública, o 

aluno tem que lidar com algumas despesas, tais como transporte, vestuário, alimentação, 

material básico escolar (cadernos, canetas), aquisição de livros e instrumentos, reprografia, 

pacote de dados (celular), atividades de lazer, etc. Somando todas as necessidades diárias, o 

custo mensal de se fazer um curso superior é considerável. Caso o curso seja integral, o 

desafio ainda é maior pela impossibilidade de o estudante trabalhar no contra turno. 
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A disponibilização de auxílios financeiros por parte da Universidade visa suprir essas 

necessidades, de modo que o estudante possa realizar seu curso a contento. Sobre esse 

tema,os estudantes das duas modalidades de ensino foram convidados a avaliar a 

“Disponibilidade de auxílios de assistência estudantil”, assim como o “Valor dos auxílios de 

assistência estudantil”. Em relação à disponibilidade de auxílios, a avaliação dos discentes 

resultaram em médias intermediárias de 6,7 e 5,3 nas modalidades presencial e a distância, 

respectivamente. Considerando o valor dos auxílios disponibilizados, as médias 

intermediárias foram de 5,9 e 5,2 (presencial e a distância).  

Nesta análise é importante fazer a correlação com a discussão feita nas Políticas de 

Ensino, quando abordou a evasão e a retenção, e de como os auxílios da assistência 

estudantil podem contribuir para a melhoria desses indicadores. Considerando os dados da 

pesquisa que traçou o perfil dos estudantes das IES públicas, cerca de 70% destes estudantes 

apresentam indicadores de baixa renda. Consequentemente, o acesso a um suporte 

financeiro contribui para combater a evasão e a retenção de estudantes. Segundo estudo da 

PROGESTI, os indicadores de evasão e retenção são menores em estudantes auxiliados pelos 

programas de assistência estudantil quando comparados com os indicadores de evasão e 

retenção dos estudantes que não são contemplados pelos programas (https://bit.ly/3rsmElc) 

(Gráfico 3). 

 

Gráfico3 - Percentual da evasão dos estudantes beneficiados pela assistência estudantil em 2018. 

 

Fonte: PROGESTI/UFRPE, 2021. 

 

https://bit.ly/3rsmElc
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Os benefícios oferecidos pela PROGESTI por meio de Editais de fluxo contínuo estão 

vinculados ao Decreto da Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) nº 7.234/2010 e 

às normativas internas da Universidade (Tabela14). 

Pensando em melhor atender às demandas de saúde dos estudantes, a PROGESTI 

criou, em 2018, por meio da Resolução nº 140/2018 (CONSU), o Auxílio de Atenção à Saúde 

que tem como objetivo conceder recurso financeiro no valor máximo de até duas bolsas de 

apoio acadêmico para estudantes matriculados nos Cursos de Graduação presenciais da 

UFRPE.  Os estudantes ingressantes através da Cota de Pessoa com Deficiência também 

estão aptos a solicitar o benefício. Da sua criação até a presente data esse auxílio atendeu a 

35 alunos. 

Tabela14 - Disponibilidade de auxílios e bolsas vinculados aos Programas da PROGESTI 
 

Ano Quantitativo de Auxílios e bolsas 

2018 1.316 

2019 1.308 

2020 (até setembro) 2.676 

Total de auxílios 5.300 

Fonte: PROGESTI/UFRPE, 2021. 

Em relação aos valores, estes são variáveis, dependendo de qual categoria de bolsa 

ou auxílio está se referindo. A definição desses valores também depende de matriz 

orçamentária específica atribuída para cada Instituição por meio da PNAES. Além disso, é 

preciso considerar as restrições orçamentárias das IES públicas, as quais vem apresentando 

cortes e contingenciamentos de forma contínua nos últimos anos.  

Considerando-se a modalidade de ensino a distância, nota-se que os itens referentes 

à “Disponibilidade e valor de auxílios de assistência estudantil” apresentaram médias em 

torno de 5,0 na avaliação realizada pelos discentes da UAEADTec. Isso se deve ao fato de 

que os discentes da Unidade não têm acesso a esse tipo de assistência, uma vez que a matriz 

orçamentária para essa modalidade de ensino advém da CAPES e não do MEC, inviabilizando 

o acesso desses alunos aos recursos da PNAES. Algumas medidas têm sido adotadas pela 

UFRPE, a fim de incluir estes estudantes na assistência estudantil, a exemplo do uso do 

Restaurante Universitário quando precisam fazer atividades acadêmicas no campus Sede. 
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Faz-se, portanto, necessário buscar alternativas ou estratégias de diálogo no sentido de 

unificar a origem das matrizes orçamentárias (presencial e a distância) para garantir a 

inclusão desses alunos na assistência estudantil, uma vez que a avaliação institucional 

externa, considera os indicadores de igual para igual, sem levar em conta essa diferença 

contábil em suas respectivas matrizes orçamentárias.  

Em se tratando da disponibilidade de auxílios de assistência estudantil, com o 

estabelecimento da pandemia em 2020 e suspensão das atividades acadêmicas, foi 

identificado que parte significativa dos estudantes da UFRPE apresentou dificuldades na 

participação de atividades remotas e, posteriormente, do PLE. Desse modo foi necessário 

mapear tais dificuldades e definir estratégias de inclusão digital desses estudantes. 

Através da Resolução CONSU nº 029/2020, definiu-se normas para a concessão do 

Auxílio Emergencial de Inclusão Digital para estudantes da modalidade presencial. O referido 

auxílio teve como objetivo conceder uma ajuda de custo no valor de R$ 1.380,00 reais para 

que os discentes pudessem adquirir equipamentos e, assim, acompanhar as aulas online. A 

seguir, o total de contemplados com o auxílio, os quais estão divididos de forma 

proporcional entre o campus Sede e as Unidades Acadêmicas (Tabela15). 

Tabela15 - Distribuição do auxílio de inclusão digital por Chamada 
 

Chamadas Quantitativo de auxílios 

Chamada I 270 

Chamada II 1.044 

Chamada III 996 

Total 2.310 

Fonte: PROGESTI/UFRPE, 2021. 

Para este auxílio, estudantes da modalidade a distância não foram contemplados, 

pois o auxílio é oriundo dos recursos da PNAES. Para esses estudantes que não foram 

contemplados por esse benefício, inclusive alunos da UAEADTec, foi oportunizado um auxílio 

referente à aquisição de chips de celular com pacote de dados. 

Essa assistência é fruto do projeto “Alunos Conectados” do Ministério da Educação e 

da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (MEC/RNP), estando aptos a receber o chip, no 

primeiro momento, os estudantes da UFRPE que se inscreveram para o Auxílio Emergencial 
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Digital, sendo prioridade os que possuem renda mensal até 1,5 salário mínimo. Os chips têm 

20GB de dados mensais disponíveis e foram enviados, via Sedex, para os estudantes que 

preencherem o formulário com o endereço (https://bit.ly/3fjxGqG). Até o momento, 1.239 

estudantes foram beneficiados com o projeto e já receberam seus respectivos chips em casa 

(Figura 35). 

Figura 35 -Chips disponibilizados para discentes  

 

Fonte:  https://bit.ly/3cobUjx 

 
Aos professores e estudantes foi solicitado sua avaliação sobre “Ações de apoio para 

discentes com dificuldades de aprendizagem” e sobre “Ações de apoio para discentes com 

dificuldades emocionais e/ou psicológicas”. Com relação aos apoios direcionados para as 

dificuldades de aprendizagem, as duas modalidades de ensino avaliaram o item com médias 

intermediárias, em torno de 6,0. Por outro lado, cerca de 600 respondentes afirmaram não 

conhecer as ações previstas que ajudem a sanar as dificuldades de aprendizagem que os 

alunos que,porventura, apresentem. 

A PROGESTI, por meio da Coordenadoria de Apoio Psicossocial (COAP), auxilia os 

discentes com dificuldades de aprendizagem através das orientações da profissional de 

Pedagogia. A prioridade no atendimento pedagógico é para os estudantes beneficiários da 

assistência estudantil. O acompanhamento pedagógico é uma estratégia de orientação que 

tem como objetivo auxiliar o estudante no seu processo educacional através de um 

planejamento individualizado de ações específicas de aprendizagem (https://bit.ly/3rqZr30). 

https://bit.ly/3fjxGqG
https://bit.ly/3cobUjx
https://bit.ly/3rqZr30
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Entre 2018 e 2020 foram realizados diversos atendimentos, inclusive de forma 

remota, para atender as demandas referentes às dificuldades pedagógicas apresentadas 

pelos estudantes. Como muitos afirmaram não conhecer o apoio, faz-se necessário ampliar a 

divulgação sobre o serviço oferecido, principalmente entre os docentes, os quais são os 

primeiros a identificar tais dificuldades (Tabela16). 

Tabela16– Atendimentos pedagógicos para estudantes com dificuldade de aprendizagem 
 

Ano Discentes atendidos Atendimentos realizados 

2018 93 97 

2019 158 252 

202013(até setembro) 90 90 

Total 341 439 

Fonte: PROGESTI/UFRPE, 2021. 

Quanto aos apoios para estudantes com dificuldades emocionais e/ou psicológicas, 

professores e estudantes avaliaram o item com médias no intervalo entre 6,1 e 7,1 nas duas 

modalidades de ensino. Além disso, mais de 620 respondentes afirmou não conhecer as 

ações de apoio emocional e/ou psicológico oferecidas pela Universidade.  

Desde 2017, a PROGESTI conta com um Grupo de Estudos em Saúde Mental, o qual 

fazem parte todos os psicólogos do quadro da assistência estudantil, além de duas 

Assistentes Sociais. Em 2019, esse grupo elaborou o “Plano de Ações em Saúde Mental na 

Assistência Estudantil da UFRPE” que tem como objetivo geral sistematizar as ações em 

saúde mental, a serem desenvolvidas pela PROGESTI, ficando estabelecidas no plano as 

seguintes atribuições e competências: 

 

 Colaborar com a promoção, prevenção e atenção à saúde mental por meio de ações 

voltadas prioritariamente aos discentes em situação de vulnerabilidade social, 

visando à garantia da permanência na universidade; 

 Realizar acolhimento e atendimento individual e/ou em grupo com os discentes da 

graduação em situação de vulnerabilidade social; 

 
13 Atendimento de forma remota 
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 Promover ações por meio da realização de atividades lúdicas, desportivas/lazer, 

oficinas; rodas de diálogo e palestras sobre as temáticas referentes à saúde mental 

junto aos estudantes; 

 Promover a realização de encontros periódicos do “Grupo de estudos em saúde 

mental na assistência estudantil”, que tem como objetivos: formação permanente 

dos profissionais integrantes do grupo; a produção de dados sobre a saúde mental a 

assistência estudantil e a construção e avaliação do “Plano de ações em saúde 

mental” no âmbito da assistência estudantil da UFRPE; 

 Realizar atividades integrativas com os ingressantes do Programa de Residência para 

a Graduação (PRUG); 

 Desenvolver as ações em saúde mental no âmbito da assistência estudantil 

vinculadas ao Programa de acolhimento e Aconselhamento Psicológico e ao 

Programa de promoção em saúde mental e prevenção de riscos. 

 
Com relação à saúde mental, a PROGESTI realiza atendimento individualizado, e o 

serviço de apoio psicológico se destina exclusivamente aos estudantes da UFRPE, 

prioritariamente aqueles beneficiados pelos programas de Assistência Estudantil. O acesso 

ao Serviço ocorre por meio do Plantão Psicológico, sem necessidade de marcação prévia. O 

serviço pode ser encontrado no Campus Sede, na UAST, na UABJ e na UACSA. Com relação a 

UABJ, por ainda não ter se iniciado atividades acadêmicas na nova Unidade em 2020, a 

psicóloga estava alocada no campus Sede. Sobre a UACSA, embora exista a prestação do 

serviço de atendimento, ainda não havia dados compilados da Unidade no Relatório de 

Gestão da PROGESTI (Tabela 17). 

Tabela 17 -Serviço de atendimento psicológico para estudantes 

Ano Estudantes atendidos Atendimentos realizados 

201814 311 576 

201915 687 1.047 

2020 (até setembro)16 130 130 

Total 1.128 1.753 

Fonte: PROGESTI/UFRPE, 2021. 

 
14 Apenas campus Sede. 
15campus Sede e UAST. 
16Teleconsulta. 
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Para além dos atendimentos também estão sendo realizadas campanhas de 

sensibilização sobre o cuidado com a saúde mental a partir de projeto de extensão “Serviço 

de Psicologia Itinerante nas residências universitárias da UFRPE” e oficinas temáticas sobre 

“Depressão e ansiedade no contexto universitário”.    

Observa-se pelos dados de atendimento apresentados que há uma demanda 

crescente de atendimento psicoemocional e, por outro lado, uma limitação na oferta de 

serviço, uma vez que há poucos psicólogos fazendo essa prestação de serviço, havendo a 

dependência da disponibilidade de códigos de vagas para novas contratações, atualmente 

limitada pelo Ministério da Economia. Assim, ressalta-se aqui a importância do trabalho 

desenvolvido pelo Núcleo do Cuidado Humano (NCH) que tem realizado ações de escuta e 

acolhimento em prol da valorização da vida, a partir de um movimento transdisciplinar. Em 

2019, lançou um canal de comunicação para escuta acolhedora. Esta linha preventiva busca 

auxiliar pessoas da comunidade universitária em situação de sofrimento e vulnerabilidades 

emocionais, contando com profissionais capacitados em escuta pelo Centro de Valorização 

da Vida (CVV). 

Ao longo de 2020, questões como depressão, ansiedade e síndrome do pânico se 

fizeram muito presentes devido à pandemia, de modo que o NCH realizou diversas 

campanhas de acolhimento como lives, bate-papos, arte, setembro amarelo, dentre outras 

campanhas de forma online. 

Em função do crescimento da demanda por serviços de apoio psicoemocionais, há a 

necessidade de se criar protocolos de atendimento, de modo a categorizar o nível de 

necessidade dos pacientes no uso do serviço e os devidos encaminhamentos para 

profissionais especializados. Nos casos de intervenção breve é preciso que o protocolo de 

atendimento defina a quantidade de atendimentos disponíveis por paciente, a depender da 

demanda. Em casos de transtornos mentais, deve-se solicitar a avaliação em Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS) ou outro órgão que trate dessa questão para avaliação do 

quadro e posterior condução dos casos. 

Considera-se, portanto, a importância do serviço de psicologia e de psiquiatria 

oferecido pelo DQV, onde, também, são realizados atendimentos individualizados e para os 

quais são encaminhados os casos mais complexos. Para isso, o DQV dispões de 3 psicólogas 

e 2 psiquiatras. No entanto, como a demanda é crescente, sugere-se a realização de 
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parcerias ou convênios com Instituições públicas ou clínicas-escolas na oferta desses 

serviços, para os quais poderiam ser encaminhados casos que necessitassem de um 

atendimento mais especializado e/ou contínuo.   

Outro item avaliado pelos estudantes foi sobre a “Adequação da metodologia de 

ensino para discentes com deficiência”. Os alunos avaliaram o item com médias 

intermediárias de 5,8 e 6,4, nas modalidades de ensino presencial e a distância. Destaca-se 

nessa avaliação que mais 1.100 estudantes assinalaram a opção “não ter como avaliar”. A 

hipótese para esse resultado refere-se ao fato de que os respondentes não são 

demandadores dos serviços de adequação metodológica para deficientes. Esse tema 

também foi ponto de análise na discussão sobre as políticas de ensino na perspectiva de 

capacitação docente. Assim, as análises realizadas a partir do trabalho do NACES nas 

políticas de ensino devem ser consideradas nas ações desenvolvidas para a inclusão de todos 

os estudantes da instituição em relação a acessibilidade metodológica.  

Finalmente, os estudantes foram convidados a avaliar o “Acompanhamento 

pedagógico do estágio não obrigatório remunerado pela UFRPE”. As avaliações 

corresponderam a médias intermediárias de 6,5 e 6,3 para os estudantes das duas 

modalidades de ensino que estavam fazendo estágios no período da avaliação.  

Os estágios não obrigatórios remunerados são aqueles que são optativos dentro dos 

PPCs, mas que são regulamentados pela lei que rege os estágios de modo geral. Mesmo não 

sendo obrigatório é importante que os estudantes exerçam atividades que apresentem 

relação direta com as exigências que definem o perfil do curso e o perfil do egresso, ou seja, 

ele precisa contribuir de forma pedagógica para a formação discente nas áreas de atuação 

definidas pelo curso. Assim, sugere-se que tais prerrogativas para a definição do estágio não 

obrigatório estejam presentes nos PPCs dos cursos de graduação.  
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6.1.1.5 Comunicação com a sociedade - Presencial e a Distância 
 

Seguindo a mesma metodologia de apresentação dos resultados, discute-se, agora, 

as avaliações referentes à comunicação institucional da UFRPE dispostas nas Tabelas 18 e 

19.Os resultados da avaliação em números absolutos realizada por esses três segmentos da 

comunidade universitária estão disponíveis no Apêndice 1. 

 

Tabela 18 - Comunicação com a sociedade – Presencial 
 

Item avaliado  
Média Obtida 

Discentes Docentes Técnicos 
Imagem institucional da UFRPE 8,8 7,8 8,2 
Interação da UFRPE nas mídias sociais (Facebook, Instagram, 
YouTube e Twitter) 8,3 7,7 8,1 

Site institucional da UFRPE (www.ufrpe.br) 8,1 7,3 7,5 
Atendimento prestado pela Ouvidoria 7,3 7,0 7,3 
Comunicação interna da UFRPE com a comunidade universitária 8,1 6,7 6,6 
Acessibilidade do site da UFRPE para pessoas com deficiência 7,5 6,4 6,6 
Acesso às resoluções (normas acadêmicas) da UFRPE 7,4 6,1 6,1 

 
Tabela 19 - Comunicação com a sociedade – UAEADTec 

 

Item avaliado  
Média Obtida 

Discentes Docentes Técnicos 
Imagem institucional da UFRPE 8,5 8,5 8,7 
Site institucional da UFRPE (www.ufrpe.br) 8,2 7,6 6,5 
Interação da UFRPE nas mídias sociais (Facebook, Instagram, You 
Tube e Twitter) 7,1 8,0 7,7 

Comunicação interna da UFRPE com a comunidade universitária 6,7 7,0 7,1 
Atendimento prestado pela Ouvidoria 6,8 8,2 6,1 
Site institucional da UAEADTec  (www.ead.ufrpe.br) 7,6 6,6 - 
Acessibilidade do site da UFRPE para pessoas com deficiência 7,5 6,5 5,5 
Acessibilidade do site da UAEADTec  para pessoas com deficiência 7,1 5,3 - 
Acesso às resoluções da UFRPE 7,2 6,4 4,0 

 

A partir dos resultados apresentados, observa-se que a comunicação institucional da 

UFRPE foi bem avaliada pela comunidade universitária. Isso deve-se, principalmente, às 

estratégias de comunicação adotadas como enfrentamento à pandemia causada pelo novo 

Coronavírus em 2020. Tais estratégias, elaboradas pela Administração Superior da UFRPE, 
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foram importantes para manter o diálogo com a comunidade universitária e com a 

sociedade. 

Por meio da ASCOM e com a colaboração dos mais diversos setores, foi criada uma 

Central de Informações Covid-19 (http://www.ufrpe.br/br/covid19), com destaque no portal 

institucional, centralizando as informações referentes à pandemia e facilitando o seu acesso. 

Nessa central, têm sido disponibilizados os comunicados oficiais da Administração Superior e 

do Comitê de Prevenção ao Coronavírus, orientações para estudantes e servidores, dicas de 

saúde e prevenção, entre outros conteúdos (https://bit.ly/3stjijh). Por conta do momento 

vivido, o fortalecimento dos canais de comunicação foi imprescindível. 

Com relação à "Imagem Institucional'', entende-se que se trata da imagem positiva 

que a instituição passa para a comunidade interna, bem como com a sua comunicação 

institucional. Apesar do cenário pandêmico vivido pela sociedade, a Universidade tem se 

mantido ativa, tanto no segmento administrativo quanto acadêmico, remodelando e 

reinventando as rotinas para atender às normas de distanciamento social. A atuação da 

Instituição é divulgada nos canais de comunicação sendo perceptível para a comunidade 

universitária e externa, o que contribui para este resultado. Essa imagem também está 

associada ao uso do termo “Ruralinda” para se referir à UFRPE, denotando assim amor e 

carinho expressos pela comunidade universitária pela Instituição. 

Sobre o item “Site institucional da UFRPE”, desde 2015 que o mesmo está 

desenvolvido na plataforma drupal, utilizados por inúmeras instituições e que, ao longo dos 

anos, vem sendo aperfeiçoada para atender as demandas da comunicação e da informação. 

Importante destacar que o site foi desenvolvido como previsto no Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação (https://bit.ly/3fhCIUx). Em 2020 foram cerca de 890 publicações 

como notícias, eventos, informações sobre cursos de graduação e pós-graduação, seleções, 

dentre outras disponibilizadas na página da UFRPE (https://bit.ly/3w58eLq).  

Com relação à “Acessibilidade do site da UFRPE para pessoas com deficiência”, este 

item foi bem avaliado na modalidade presencial. Em 2017, a fim de atender a todos os 

usuários que passaram a integrar a comunidade universitária com a Lei de Cotas para 

pessoas com deficiência nas instituições de ensino superior, o site passou a disponibilizar o 

recurso de tradução em Libras (VLIBRAS), possibilidade de aumento do tamanho da fonte e 

tela com alto contraste.  De acordo com o Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios 

(ASES), o site da UFRPE apresenta índice de 95% de acessibilidade garantindo a inclusão 

http://www.ufrpe.br/br/covid19
https://bit.ly/3stjijh
https://bit.ly/3fhCIUx
https://bit.ly/3w58eLq
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digital de deficientes (https://bit.ly/2QzDUby). No entanto, é importante destacar que mais 

de 1.350 respondentes (presencial e EAD) marcaram a opção “Não tenho como avaliar” 

quando perguntados sobre a acessibilidade no site institucional. A hipótese para esse grande 

número de respondentes marcando essa opção deve-se ao fato de não usarem os 

mecanismos de acessibilidade específicos para pessoas com deficiência.  

Por outro lado, como avaliado pelos docentes da UAEADTec, o “Site da Unidade 

Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia” não apresenta nenhum tipo de 

acessibilidade, o que pode inviabilizar o acesso à comunicação e à informação, tanto da 

comunidade interna como da externa que apresentem algum tipo de deficiência visual ou 

auditiva. Isso se deve ao fato de que atualmente o site da Unidade não se apresenta no 

modelo do site institucional; dessa maneira, muitos dos recursos não compõem a página da 

UAEADTec. Além disso, o site não é responsivo, ou seja, não é adequado ao uso de 

Smartphones e Tablets. A partir desta percepção e, para atender as demandas de 

acessibilidade, em março de 2020, o site institucional da UAEADTec começou a ser 

desenvolvido. Essa ação é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Tecnologias 

Digitais (STD) da Universidade e o setor de suporte de Tecnologia da Informação da unidade. 

A STD criou um modelo de site no padrão da UFRPE e disponibilizou o acesso. Com isso, o 

suporte da Unidade será responsável por desenvolver o novo site e adequá-lo às demandas 

da UAEADTec.  

Para fortalecer o trabalho de inclusão digital e acadêmica foi inaugurado, em 2020, o 

Laboratório de Acessibilidade vinculado ao Núcleo de Acessibilidade (NACES) e instalado na 

Biblioteca Central do campus Dois Irmãos. De acordo com o NACES, o Laboratório tem por 

objetivo  

Fomentar a inclusão da comunidade universitária; promover a áudio descrição de  
material didático e eventos oficiais; trabalhar em parceria com docentes visando 
uma maior contribuição aos discentes com deficiência, promover apoio didático, 
conforme necessidades específicas e disponibilidade de equipamentos e recursos 
humanos; fornecer consultoria em acessibilidade à comunidade e aperfeiçoar 
agentes multiplicadores para a inclusão dentro e fora da universidade 
(https://bit.ly/31kxNdt). 
 

Com a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais ao longo 

de 2020, a comunicação institucional foi fundamental para a difusão de dados e informações 

para garantir a proximidade da comunidade universitária e dar continuidade às atividades da 

Universidade. Para isso, foram fundamentais o uso e a “interação das redes sociais 

https://bit.ly/2QzDUby
https://bit.ly/31kxNdt
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institucionais da UFRPE”, destacando-se o Instagram, o Facebook, o YouTube e o Twitter. 

Tais canais de comunicação contribuíram para facilitar a comunicação da universidade frente 

ao distanciamento social vivido. Assim, o Instagram (@ufrpe), por se apresentar como um 

canal de comunicação com alcance significativo, em especial com os estudantes, foi um dos 

mais utilizados pela Universidade e um dos que mais promoveram a interação entre o 

comunicador e o receptor da mensagem. No início de 2019, a conta apresentava cerca de 

30.900 seguidores. Atualmente, conta com mais de 40,5 mil, com crescimento de 31%, 

quando comparado com o ano de 2019. De acordo com a ASCOM, o gerenciamento desse 

perfil alcançou, em seus conteúdos, 2,6 milhões de pessoas e promoveu 1,1 milhão de 

interações, com a média de 4.875 interações com o público entre stories e posts. Além disso, 

houve cerca de 5,5 milhões de impressões e o engajamento direto de 347.181 usuários, que 

curtiram, comentaram e/ou salvaram os conteúdos. Esses fatos denotam a importância 

desse espaço de comunicação ao longo de 2020 (https://bit.ly/3w3kNHm). 

Com a ampliação do número de redes sociais atualmente, o Facebook tem perdido 

espaço, no entanto, cerca de 75.000 usuários (sem ampliação do número de seguidores 

quando comparado com o ano anterior) seguem a conta oficial da UFRPE 

(https://www.facebook.com/UFRPEAscom). Esta tem se apresentado como uma importante 

ferramenta de comunicação institucional, uma vez que ao longo de 2020 registrou mais de 

72.000 curtidas, publicação de 437 posts, com cerca de 150.000 interações, de acordo com o 

Relatório de Gestão da ASCOM. Ressalta-se, no entanto, que o processo de comunicação 

deve acontecer de ambas as partes (comunicador e receptor da mensagem), havendo 

dificuldade na devolutiva frente aos comentários dos usuários nas redes sociais.  

Nessa mesma linha, o Twitter da UFRPE (@UFRPEOnline) conta com mais de 9.450 

seguidores, com alcance total de quase 30 mil usuários, mas devido ao número limitado de 

servidores e/ou colaboradores, também têm apresentado dificuldade na divulgação de 

informações e na interação com seus seguidores.  

Um canal que teve um avanço significativo em 2020, em função das Lives 

institucionais realizadas na Universidade, foi o canal do YouTube da UFRPE - @ufrpeoficial 

(https://www.youtube.com/user/jornalismoufrpe), com 11.586 inscritos (9,7 mil a mais 

quando comparado como 2019). Ao todo, o canal realizou 119 transmissões ao vivo com a 

equipe da ASCOM, seja no suporte técnico, seja na mediação/apresentação. Essas 

produções estão disponibilizadas para a sociedade nos perfis da UFRPE no YouTube, 

https://bit.ly/3w3kNHm
https://www.facebook.com/UFRPEAscom
https://www.youtube.com/user/jornalismoufrpe
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Facebook e Instagram e no Site da Universidade. Esses conteúdos puderam ser visualizados 

e compartilhados por dezenas de milhares de pessoas. No YouTube foram 239,8 mil 

visualizações do canal, tendo sido, em 2019, 34,5 mil visualizações (https://bit.ly/3lU1J9H). 

Além das Lives, esse canal hospeda os vídeos institucionais de apresentação da UFRPE, suas 

áreas de atuação e seu desenvolvimento institucional. Tais vídeos contribuem para 

apresentar a imagem institucional da Universidade, o que pode ser ratificado pela avaliação 

feita pela comunidade universitária.  

Destaca-se no YouTube, a realização de Lives denominadas de “Ruralives” como mais 

uma ação de comunicação da Universidade frente à epidemia do coronavírus. A Ruralive foi 

criada com o objetivo de divulgar informações importantes à comunidade universitária e à 

sociedade, com convidados semanais para debater temas de relevância durante o período 

pandêmico. A ação foi uma parceria da ASCOM e da estudante do curso de Licenciatura em 

Computação da UFRPE, Lidiane Monteiro (https://bit.ly/3d4MRRS). Ao todo, foram 

realizadas 17 Lives temáticas que discorreram sobre temas múltiplos relacionados, direta ou 

indiretamente, ao distanciamento social e a pandemia do Coronavírus, com mais de 11.000 

visualizações e milhares de comentários durante a transmissão. Além disso, foi espaço para a 

realização de Simpósios, Webinars e Fóruns de discussão.  

A UAEADTec também vem ganhando espaço nas redes sociais, através do Facebook e 

Instagram. Nessas redes são feitas postagens tais como, editais, atividades realizadas pelos 

cursos e polos, eventos, além de ações específicas associadas a projetos de pesquisa e 

extensão. Também são divulgadas algumas ações publicadas nas mídias sociais da UFRPE e, 

também, em perfis de cursos, além de projetos específicos, ligados, direta ou indiretamente, 

aos alunos e docentes da UFRPE. 

Atualmente, o Instagram da UAEADTec conta com 1.766 seguidores. Esse número 

aumentou, consideravelmente, após o início da implementação das ações do projeto de 

extensão intitulado “Comunicação sem distância: uso das redes sociais para diminuir a 

distância entre atores dos cursos EAD”. No início do mês de setembro de 2020, o número de 

seguidores encontrava-se na casa dos 1.300, tendo sido ampliado em mais de 400 

seguidores, chegando a um aumento médio da ordem de 100 seguidores por mês. No 

Facebook, a realidade é semelhante, de modo que a página recebeu mais de 2.000 curtidas e 

apresentou um considerável alcance em relação às mobilizações virtuais a partir das 

informações disponibilizadas. 

https://bit.ly/3lU1J9H
https://bit.ly/3d4MRRS
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Em relação a CPA, como exposto anteriormente, a atividade conjunta realizada junto 

à ASCOM foram as Lives referentes às dimensões avaliadas em 2020 concernentes às 

Políticas Acadêmicas (Ensino, Pesquisa, Extensão, Apoio aos Discentes e a Comunicação 

Institucional) com a participação de Pró-Reitores e convidados. Foram realizadas cinco Lives, 

as quais alcançaram cerca de 1.500 visualizações e contribuíram para que a comunidade 

universitária conhecesse melhor os temas que estavam sendo avaliados em 2020. Esses 

espaços também foram utilizados como estratégias de divulgação dos questionários de 

avaliação. 

Para ampliar os espaços de comunicação foi criado o canal por meio do Telegram, 

com o objetivo de divulgar notícias, comunicados e eventos de forma mais rápida. Hoje, com 

2.100 inscritos, possui o maior número de usuários do país entre as universidades públicas 

(https://bit.ly/3w1XQ77) 

Considerando a Comunicação com a Comunidade Externa, de acordo com a ASCOM, 

essa comunicação é realizada por meio do relacionamento com a imprensa, incluindo 

veículos de comunicação de massa e mídias independentes. Além do atendimento diário às 

solicitações de repórteres de todo o Brasil, a ASCOM realiza o envio de sugestões para 

possível publicação midiática, por meio de reportagens de rádio, televisão, jornais, sites, 

entre outros espaços. Em 2020, foram publicadas pela imprensa pernambucana e nacional 

374 matérias relacionadas à UFRPE, abordando ações da Instituição e/ou com a participação 

de professores (as), pesquisadores (as) e estudantes sobre temas diversos, de interesse da 

população (https://bit.ly/3fjGJIa). 

A “comunicação interna da Universidade” ocorre, também, por estes canais de 

comunicação listados anteriormente, por meio dos e-mails institucionais, sendo algumas 

informações sendo enviadas por meio de malas diretas. Este item, de acordo com os 

respondentes, foi avaliado com médias intermediárias.  

Em relação aos e-mails institucionais, há uma grande dificuldade de acesso desse 

canal de comunicação pelos estudantes. Ao criar o seu perfil no SIG@, o aluno tem direito ao 

e-mail institucional. Tais e-mails são utilizados pela Universidade para envio de informações. 

No entanto, ao criar o perfil, o aluno pode utilizar um e-mail alternativo e estes não constam 

nos arquivos para que sejam enviadas informações por meio de mala direta. De igual forma, 

essa é uma dificuldade presente no cotidiano de docentes e técnicos, uma vez que a 

plataforma Zimbra (responsável pelos e-mails institucionais) não funciona a contento e 

https://bit.ly/3w1XQ77
https://bit.ly/3fjGJIa


122 

 

possui baixa capacidade de armazenamento. O uso de e-mails alternativos utilizados pelos 

servidores da UAEADTec deve-se também às mesmas dificuldades apresentadas, tornando-

se ainda pior pelo fato de haver uma grande quantidade de informações e arquivos pesados 

circulando, a exemplo de materiais didáticos e vídeoaulas, havendo a necessidade, portanto, 

de buscar alternativas para garantir o envio das informações.   

Com o estabelecimento da pandemia e a suspensão das atividades acadêmicas, os 

canais de comunicação precisaram ser melhorados para atender a nova demanda de 

comunicação institucional e, posteriormente, as demandas em relação ao ensino. Assim, de 

acordo com a STD, “o pacote de ferramentas “Google for Education”, ou “Google 

Workspace'', está sendo disponibilizado para a UFRPE, ainda em fase de homologação do 

produto, de maneira opcional e por demanda. No entanto, a informação existente é a de 

que há a possibilidade de consolidar um termo de cooperação do Google junto à Rede 

Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), ao qual dá cobertura a instituições que participam da 

Comunidade Acadêmica Federada (CAFe)17 da qual a UFRPE também faz parte. Para acessar 

os recursos do Google Workspace se faz necessário a migração da conta do e-mail 

institucional da UFRPE (plataforma Zimbra) para a plataforma do Google até março de 2021 

para servidores e contas institucionais (Figura  36). 

 

Figura 36 - Google Workspace 

 
Fonte: Google, 2021. 

 
17 Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) é um serviço que corresponde à uma federação de gestão de 
identidade que tem o objetivo principal de facilitar a disponibilização e o acesso a serviços web 
(https://bit.ly/3fgXBPE). 
 

https://bit.ly/3fgXBPE
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Espera-se que, com a migração, o uso dos e-mails institucionais se torne mais 

frequente, haja vista a quantidade de serviços disponibilizados pelo Google for Education 

(http://www.nti.ufrpe.br/gsuite). Esse vínculo do e-mail institucional com os serviços 

disponibilizados pelo Google contribuirá para melhorar e aperfeiçoar os canais de 

comunicação da Comunidade Universitária.   

É importante ressaltar que um problema frequente na instituição se refere a 

dificuldade para entender os caminhos necessários para a realização de procedimentos 

acadêmicos e administrativos. Para isso, a Coordenadoria de Modernização Organizacional 

(CMO) tem atuado a fim de mapear os processos de gestão da Universidade como um todo, 

e assim, facilitar o acesso da Comunidade Universitária aos serviços prestados através de 

tutoriais que devem estar disponibilizados nos sites institucionais e através dos e-mails 

institucionais, quando solicitados.   

Outro item considerado na avaliação foi o “Acesso às resoluções da UFRPE”. Embora 

avaliado de forma positiva pelos segmentos da modalidade presencial, o mecanismo de 

busca disponibilizado no portal da UFRPE não funciona a contento. Caso o usuário não 

conheça as informações exigidas pelo mecanismo de busca, torna-se difícil encontrar 

resoluções no site da UFRPE, as quais, por vezes, são encontradas com mais facilidade 

utilizando ferramentas de busca não institucionais. Uma das justificativas para a boa 

avaliação deste item, pode estar relacionada ao fato de as resoluções acadêmicas estarem 

disponíveis no site da PREG, o que facilita as demandas administrativas dos professores, 

alunos e coordenações de curso (http://www.preg.ufrpe.br/br/resolucoes). De acordo com a 

Secretaria Geral de Conselhos (SGC), há um site institucional para melhorar o acesso às 

resoluções da Universidade, no entanto, por falta de servidores para finalização do site e 

para disponibilização das resoluções e informações no mesmo, esta demanda ainda não foi 

atendida.  

Por outro lado, o mesmo item não foi avaliado positivamente pelos técnicos da 

UAEADTec, uma vez que muitas das resoluções específicas para a EAD não estão acessíveis 

no site, mas sim na aba “Documentos” onde é possível encontrar editais, normas, imagens, 

entre outros, dificultando o acesso às resoluções. Concomitantemente, não há um 

mecanismo de busca, inviabilizando o acesso à comunicação e à informação 

http://www.nti.ufrpe.br/gsuite
http://www.preg.ufrpe.br/br/resolucoes
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(https://bit.ly/2PvyOwH). Com o novo site institucional da Unidade espera-se que essa 

demanda seja atendida e os mecanismos de busca otimizados. 

Com relação ao item “Serviço prestado pela Ouvidoria”, este também foi bem 

avaliado pela comunidade universitária da UFRPE. A Ouvidoria foi criada em 2005 e tem por 

finalidade contribuir com a democratização da Universidade e o aperfeiçoamento dos 

serviços prestados por meio da participação social recebendo denúncias, reclamações, 

críticas, sugestões e elogios, relacionados a qualquer serviço da Universidade, e, fazendo-os 

chegar aos setores competentes. A Ouvidoria acompanha, ainda, a mediação, oferecendo 

sugestões e cobrando resultados quando esses não são apresentados em tempo razoável 

(http://ww2.ouvidoria.ufrpe.br/). Ressalta-se, no entanto, que cerca de 1.600 respondentes 

marcaram a opção “Nunca usei o serviço” prestado pela Ouvidoria, indicando que não houve 

necessidade de uso da mesma. 

Em conjunto, todas as ações relacionadas à comunicação institucional da UFRPE, em 

especial no ano de 2020, contribuíram para disseminação de informações com o principal 

objetivo de comunicar as atividades e serviços prestados pela Universidade, seja para a 

comunidade interna, seja para a sociedade.  

 
 

*** 

https://bit.ly/2PvyOwH
http://ww2.ouvidoria.ufrpe.br/
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7. SÍNTESE DOS RESULTADOS DO CICLO 2018-2020 
 

Esta seção tem por finalidade apresentar uma síntese dos resultados discutidos 

referentes ao período de 2018 a 2020, de modo a apontar elementos que representam um 

crescimento por parte da UFRPE, bem como indicar caminhos para o aprimoramento ou 

uma melhor compreensão das práticas institucionais, tendo em vista a missão, valores e 

princípios expressos no PDI da Instituição. Os resultados da autoavaliação institucional, 

portanto, objetivam subsidiar a Universidade no diagnóstico de potencialidades e 

fragilidades, de modo a fomentar ações e projetos, possibilitando, conforme o caso, os 

ajustes necessários.  

A síntese está dividida por ano, nos quais são apresentados os destaques da 

autoavaliação, assim como quadros que apresentam sugestões de fortalecimento e 

melhorias com base na autoavaliação institucional. Cada ano traz a avaliação para os eixos 

avaliativos, ou seja, 2018 (Políticas de Gestão e Infraestrutura), 2019 (Avaliação, 

Planejamento e Desenvolvimento Institucional) e 2020 (Políticas Acadêmicas). 

 

7.1 DESTAQUES DA AUTOAVALIAÇÃO 2018 
 

 

7.1.1 Sugestões de Fortalecimento – Políticas de Gestão e Infraestrutura 

 

Nesta seção são expostos alguns dos itens que obtiveram maiores médias na 

avaliação feita pela comunidade universitária com relação às Políticas de Gestão e 

Infraestrutura.  
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Quadro 9 – Políticas de Gestão: sugestões de fortalecimento 

Itens com maiores médias Sugestões de fortalecimento 

Atuação das coordenações de 
curso 
Atuação dos CCDs 

Incluir os coordenadores dos cursos de graduação ofertados pelas 
Unidades Acadêmicas nas reuniões mensais do CEPE, inclusive com 
assento na Câmara de Ensino. 

 
Atuação do NDE 

Elevar o número de servidores docentes na UAEADTec, de modo a 
equilibrar a carga de trabalho entre os profissionais favorecendo, assim, 
uma maior dedicação aos aspectos pedagógicos dos cursos, incluindo o 
acompanhamento dos Projetos Pedagógicos. 

Apoio à qualificação profissional 
(cursos internos e externos) e 
Incentivo à pós-graduação para o 
corpo técnico-administrativo. 

Melhor aproveitamento, por parte da Instituição, da qualificação do 
servidor técnico-administrativo. 

Conhecimento do trabalho da 
PROGESTI 
 

Continuação e fortalecimento das Políticas de Atendimento ao Discente da 
UFRPE 

Cooperação no setor de trabalho 
entre os técnicos 

Fortalecer práticas de integração (eventos, planejamento das atividades do 
setor, cursos de relações interpessoais, dentre outros) 

Cooperação profissional entre 
docentes. 

Fortalecimento de práticas integrativas de gestão, ensino, pesquisa e 
extensão. 

Processos de consulta para 
cargos de gestão 

Continuação do ambiente democrático da instituição com 
reconhecimento, pelo menos no âmbito da UFRPE, das escolhas da 
comunidade universitária. 

Acesso aos processos arquivados Investir na reestruturação física do Arquivo Geral da UFRPE 
 

 
 

Quadro 10 – Infraestrutura: sugestões de fortalecimento 

Itens com maiores médias Sugestões de fortalecimento 

Biblioteca  
(horário, quantitativo de 
servidores, acervo e 
infraestrutura) 

Continuar os investimentos nas Bibliotecas da instituição. 

Biblioteca (horário, quantitativo 
de servidores, acervo) 

Ampliar os serviços do SIB para os discentes da UAEADTec. 
Articular com governos estaduais e municipais soluções viáveis para a 
infraestrutura dos imóveis onde se encontram os polos de apoio 
presencial. 

Restaurante Universitário 
Ampliar os serviços do Restaurante Universitário para as Unidades 
Acadêmicas 
Prezar pela manutenção da qualidade do serviço oferecido. 

Serviços de limpeza e jardinagem Prezar pela manutenção da qualidade do serviço oferecido. 

Ônibus circular Prezar pela manutenção da qualidade do serviço oferecido. 
Verificar a viabilidade de implantar o mesmo serviço na UACSA. 

Vagas de estacionamento no 
campus Delimitação de vagas por meio de pintura asfáltica. 
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Acesso à Internet banda larga Prezar pela manutenção da qualidade do serviço oferecido com ampliação 
dos pontos de acesso 

Serviços de Suporte EAD Prezar pela manutenção da qualidade do serviço oferecido ampliando o 
quantitativo de profissionais de Tecnologia da Informação. 

Serviços da Gráfica da UAEADTec Prezar pela manutenção da qualidade do serviço oferecido ampliando o 
quantitativo de profissionais. 

Disponibilidade de transporte 
para as atividades de gestão da 
UAEADTec 

Prezar pela manutenção da qualidade do serviço oferecido. 

Acessibilidade física 
Articular com governos estaduais e municipais soluções viáveis para a 
infraestrutura dos imóveis onde se encontram os polos de apoio 
presencial. 

 

7.1.2 Sugestões de Melhorias – Políticas de Gestão e Infraestrutura 

 

Nesta seção são expostos alguns dos itens que obtiveram menores médias na 

avaliação da comunidade universitária com relação às Políticas de Gestão e Infraestrutura.  

 
Quadro 11 – Políticas de Gestão: sugestões de melhoria 

Itens com menores médias Sugestões de melhorias 

Conhecimento sobre o trabalho 
e atuação das Pró-Reitorias 

Desenvolver e/ou atualizar os sites das pró-reitorias no mesmo padrão oficial 
adotado pela UFRPE; 
Observar, neste sentido, o disposto no PDTI 2017-2020, em especial, a Meta 
M21. 

Padronização de processos 
administrativos e acadêmicos 
(Fluxograma) 

Realizar atividades sistemáticas e permanentes de formação direcionadas ao 
trabalho do coordenador de curso de graduação e do diretor de 
Departamento Acadêmico e diretor geral de Unidade Acadêmica; 
Elaborar manuais dos procedimentos administrativos dos setores; 
Ampliar o mapeamento de processos na UFRPE; 
Desenvolver e/ou implementar sistemas para a otimização das rotinas 
administrativas e acadêmicas da Universidade. 

Conhecimento sobre instruções 
normativas (Estatuto da UFRPE, 
Regimentos, Resoluções) 

Publicar mensalmente um Boletim Eletrônico Oficial da UFRPE com as 
resoluções dos Conselhos Superiores; 
Melhorar o site da Secretaria Geral dos Conselhos incluindo, além da 
atualização, o desenvolvimento de mecanismos de busca com filtros, de 
modo a localizar resoluções, atas e outros documentos de interesse público; 
Disponibilizar o Estatuto e Regimento da UFRPE acompanhados das 
respectivas alterações por meio de resoluções aprovadas pelo CONSU.  

 
Transparência na aplicação dos 
recursos orçamentários 
 

Desenvolver e/ou atualizar o site da PROAD disponibilizando relatórios com 
informações orçamentárias e financeiras com uma linguagem acessível ao 
público não habituado com termos contábeis. Neste sentido, observar o 
disposto no PDTI 2017-2020, em especial, as metas M20 e M21; 
Elaborar manuais e tutoriais específicos voltados ao uso e solicitação de 
recursos. 

Programas de melhoria de 
qualidade de vida no trabalho 

Criar programas ou ações permanentes voltadas aos servidores 
considerando as funções exercidas pelos mesmos, a exemplo de: ginástica 
laboral, ergonomia, fonoaudiologia (docentes), dentre outros; 
Ampliar as estratégias de divulgação dos programas e serviços de saúde. 

Quantitativo de técnicos no 
setor de trabalho 

Dimensionar os técnico-administrativos; 
Ampliar o quadro de servidores técnico-administrativos da UFRPE mediante 
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abertura de novas vagas para realização de concurso. 

Participação do segmento 
técnico nos cargos de gestão 

Reordenar a estrutura administrativa e regimental da UAEADTec 
considerando no redesenho organizacional, a disponibilização de cargos de 
gestão para serem ocupados por técnico-administrativos. 

Processos de consulta para 
cargos de gestão 

Ampliar os canais de comunicação dos candidatos aos cargos de gestão, a 
exemplo de: videoconferência com debate entre chapas, redes sociais, visitas 
aos polos de apoio presencial, dentre outros. 

 
 

Quadro 12 – Infraestrutura: sugestões de melhorias 

Itens com menores médias Sugestões de melhorias 

Laboratórios 
(Pesquisa, Ensino e Informática) 

Elaborar um diagnóstico sobre as condições físicas dos laboratórios e de seus 
equipamentos; 
Elaborar um plano de adequação, manutenção e compra de equipamentos 
para os laboratórios; 
Ampliar a campanha de conscientização do uso e conservação do Patrimônio 
Público. 

Disponibilização de 
equipamentos para ministrar 
aulas (Datashow/TV e 
notebooks) 

Elaborar um diagnóstico sobre a quantidade e condições dos equipamentos 
disponíveis para ministrar aulas presenciais, incluindo a sua demanda de uso 
para eventuais aquisições. 

Manutenção dos equipamentos 
de informática no setor de 
trabalho. 

Observar o disposto no PDTI 2017-2020, em especial, a meta M03. 

Disponibilidade de software no 
setor de trabalho. Observar o disposto no PDTI 2017-2020, em especial, a meta M19. 

Acesso à Internet 
(Wi-Fi e Banda Larga) 

Articular com governos estaduais e municipais soluções viáveis para a 
infraestrutura dos imóveis onde se encontram os pólos de apoio presencial. 

 
Manutenção das instalações 
prediais 

Elaborar Plano de Manutenção Preventiva e Corretiva das instalações 
prediais. 

Acessibilidade física 
Ampliar as obras de adequação dos prédios e passeios da UFRPE; 
Articular com governos estaduais e municipais soluções viáveis para a 
infraestrutura dos imóveis onde se encontram os pólos de apoio presencial. 

Infraestrutura de salas 
individuais e coletivas para 
docentes 

Ampliar a infraestrutura física da UAEADTec. 

Serviços de saúde 
(atendimento médico, 
odontológico e psicológico) 

Ampliar o quadro de servidores; 
Implantar agendamento e prontuário eletrônico. 

Segurança no campus 

Aprimorar o controle de acesso do público ao campus Dois Irmãos e 
Unidades Acadêmicas (portarias e prédios); 
Ampliar os pontos de iluminação na Universidade; 
Observar o disposto no PDTI 2017-2020, em especial, a meta M09. 
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7.2 DESTAQUES DA AUTOAVALIAÇÃO 2019 
 

7.2.1 Sugestões de Fortalecimento – Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento 

Institucional 

 

Nesta seção são expostos alguns dos itens que obtiveram maiores médias na 

avaliação da Comunidade Universitária em relação ao “Planejamento e Avaliação 

Institucional” e ao “Desenvolvimento Institucional”, conforme Quadros 13 e 14.  

 

Quadro 13 – Planejamento e Avaliação Institucional: Sugestões de fortalecimento 
 

Itens Avaliados com 
maiores médias Sugestões de Fortalecimento 

 
 

Acesso ao questionário de 
autoavaliação da UFRPE no 

site da CPA 

Continuar, junto ao NTI, ações de aprimoramento do sistema de 
avaliação; 
Buscar, junto a CCS, estratégias de divulgação da senha de serviços 
integrados junto à Comunidade Universitária; 
Estratégias de transição para o Sistema Integrado de Gestão de 
Atividades Acadêmicas (SIGAA). 

 
Projeto de Autoavaliação 
Institucional adotado pela 

CPA 

Atualizar, de forma contínua, o site da CPA, para que todas as 
informações estejam disponíveis para qualquer usuário; 
Ampliar a sensibilização e mobilização da Comunidade Universitária 
para conhecer o projeto de autoavaliação institucional. 

 
 
 
 

Acesso aos relatórios de 
Autoavaliação da UFRPE 

Atualizar, de forma contínua, o site da CPA, para que todas as 
informações estejam disponíveis para qualquer usuário; 
Enviar os relatórios de autoavaliação institucional nos e-mails 
institucionais de toda Comunidade Universitária; 
Ampliar a distribuição dos cartazes com os resultados sintéticos; 
Divulgar as melhorias realizadas com a utilização de cartazes; 
Utilizar-se de outros mecanismos de mídia para auxiliar na divulgação 
dos Relatórios. 
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Quadro 14 – Desenvolvimento Institucional: Sugestões de Fortalecimento 
 

Item com maiores médias Sugestões de Fortalecimento 

 
Atuação da UFRPE na 

promoção da igualdade 
étnico-racial 

 
Fortalecer as políticas de inclusão; 
Garantir a continuidade dos alunos de baixa renda, a partir das 
políticas de atendimento ao discente. 

 
 
 

Atuação da UFRPE na 
promoção dos Direitos 

Humanos 

Criar site da Comissão dos Direitos Humanos com as devidas 
atualizações e disponibilização de link no site da UFRPE; 
Estabelecer um canal de comunicação junto ao público da UAEADTec; 
Modernizar o layout e da estrutura do site da UFRPE; 
Criar sites das Comissões voltadas à inclusão e desenvolvimento social 
com as devidas atualizações e disponibilização de link no site da 
UFRPE; 
Atualizar e divulgar, de forma contínua, as ações das comissões como 
forma de valorizar suas práticas. 

 
 
 

Atuação da UFRPE na 
valorização da diversidade 

Combater práticas de intolerância religiosa, racismo, homofobia e 
preconceitos diversos, a partir das Comissões de Ética e de Direitos 
Humanos, incluindo a Ouvidoria; 
Modernizar o layout e a estrutura do site da UFRPE. 
Criar sites das Comissões voltadas à inclusão e desenvolvimento social 
com as devidas atualizações e disponibilização de link no site da 
UFRPE; 
Atualizar e divulgar, de forma contínua, contínua das ações das 
comissões como forma de valorizar suas práticas. 

Atuação da UFRPE na 
promoção do 

desenvolvimento econômico 
e social 

Ampliar as estratégias de visibilização da extensão universitária.  
Atualizar o site da PROEXC; 
Criar aba no site da UFRPE com ações voltadas ao desenvolvimento 
econômico e social. 

 

 

7.1.2 Sugestões de Melhorias – Avaliação, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 

 

Nesta seção são expostos alguns dos itens que obtiveram menores médias na 

avaliação da comunidade universitária com relação ao “Planejamento e Avaliação 

Institucional” e ao “Desenvolvimento Institucional”, conforme os Quadros 15 e 16.  
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 Quadro 15 – Planejamento e Avaliação Institucional: sugestões de melhoria 
Itens avaliados com menores 

médias Sugestões de Melhorias 

Utilização dos resultados da 
autoavaliação institucional no 
planejamento do seu 
curso/Departamento ou 
Unidade Acadêmica/Unidade 
Organizacional 

Institucionalizar práticas de autoavaliação e planejamento em 
Cursos/Departamentos ou Unidades Acadêmicas/Unidades 
Organizacionais; 
Dar visibilidade às ações e melhorias baseadas na autoavaliação por meio 
de cartazes e mídias. 

Visibilidade da CPA nas mídias 
sociais (Facebook e 
Instagram) 

Buscar, junto a CCS, estratégias de aumentar a visibilidade das atividades 
da CPA nas mídias sociais da UFRPE; 
Buscar estratégias para impulsionar as mídias sociais da CPA. 

 
Ações de planejamento no 
seu curso/Departamento ou 
Unidade Acadêmica/Unidade 
Organizacional 

Institucionalizar práticas de autoavaliação e planejamento em 
Cursos/Departamentos ou Unidades Acadêmicas/Unidades 
Organizacionais; 
Dar visibilidade às ações de planejamento em Cursos/Departamentos ou 
Unidades Acadêmicas/Unidades Organizacionais por meio de cartazes e 
mídias. 

 
Quadro 16 – Desenvolvimento Institucional – Sugestões de melhorias 

Itens avaliados com menores 
médias Sugestões de Melhorias 

Conhecimento sobre o Plano de 
Desenvolvimento Institucional 

Institucionalizar práticas de autoavaliação e planejamento em 
Cursos/Departamentos ou Unidades Acadêmicas/Unidades 
Organizacionais; 
Incentivar o planejamento estratégico em Cursos/Departamentos ou 
Unidades Acadêmicas/Unidades Organizacionais; 
Promover formas de divulgação do PDI por meio de 
vídeos/animações/mídias/podcasts para a Comunidade Universitária. 

 
Atuação da UFRPE na 
promoção da produção artística 

Atualizar, de forma contínua, o site da PROExC; 
Buscar estratégias de incluir a UAEADTec na produção artística e cultural; 
Aumentar a visibilidade e o número de publicações do Jornal Extensão 
Viva. 

Conhecimento sobre o Plano de 
gestão de Logística Sustentável 
(PLS) da UFRPE 

Ampliar a divulgação das ações desenvolvidas relacionadas à marca do 
PLS “UFRPE Sustentável”; 
Promover eventos para apresentação das ações desenvolvidas - Semana 
do Meio Ambiente da UFRPE; 
Ampliar a visibilidade das ações desenvolvidas através das mídias sociais 
da UFRPE. 

 
 
Atuação da UFRPE na 
promoção da sustentabilidade 

Ampliar a divulgação das ações desenvolvidas relacionadas à marca do 
PLS “UFRPE Sustentável”; 
Promover eventos para apresentação das ações desenvolvidas, a 
exemplo da Semana do Meio Ambiente da UFRPE; 
Ampliar a visibilidade das ações desenvolvidas através das mídias sociais 
da UFRPE. 

Alinhamento das diretrizes e 
objetivos estratégicos do Plano 
de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) com ações 
executadas na UFRPE  

Institucionalizar práticas de autoavaliação e planejamento na UFRPE, 
incluindo aUAEADTec; 
Iniciar o planejamento estratégico da UAEADTec. 

 
Atuação da UFRPE na gestão do 
patrimônio cultural 

Atualizar o site da PROExC; 
Ampliar estratégias de visibilidade junto à comunidade da UAEADTec. 
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7.3 DESTAQUES DA AUTOAVALIAÇÃO 2020 
 

Nesta seção são apresentados os destaques da autoavaliação sobre as políticas 

acadêmicas em 2020. Diferentemente dos anos de 2018 e 2019 os resultados estão 

disponibilizados de forma integral, com a avaliação de todos os itens avaliados. Assim, 

apresenta apenas um quadro, o qual apresenta sugestões de fortalecimento, assim como 

sugestões de melhorias.  

Os quadros com as sugestões estão apresentados por políticas acadêmicas, ou seja, 

ensino, pesquisa, extensão, política de apoio aos estudantes e comunicação social. Espera-se 

que as sugestões propostas possam guiar planos de ação e busca de melhorias contínuas 

para a Universidade.  

7.3.1 Sugestões de Fortalecimento e Melhorias – Políticas de Ensino 

Quadro 17 – Políticas de Ensino (Presencial e EAD) – Sugestões de melhorias 

Item avaliado Sugestões de fortalecimento e melhorias 

Sistema de Seleção Unificada 
(SISU) como a principal forma de 
ingresso aos cursos de 
graduação (presencial e a 
distância) 

Garantir a continuação do SISU e assim facilitar a democratização do 
acesso às vagas do ensino superior, em especial, para os menos 
favorecidos, nas modalidades presencial e a distância; 
Buscar junto às instâncias superiores alternativas de minimizar a evasão 
em função da facilidade na inscrição de cursos aleatórios por parte dos 
estudantes, sem que os mesmos sejam suas principais opções de cursos.; 
Buscar alternativas para ampliar ou manter a oferta de vagas junto à 
UAB/CAPES na modalidade a distância. 

Diversificação das estratégias de 
ensino e Diversificação dos 
instrumentos avaliativos 
(presencial e a distância) 

 
Manter, fortalecer e ampliar formação continuada docente; 
Partilhar experiências exitosas na prática de ensino docente e divulgar 
entre os professores. 

 
 
Práticas de interdisciplinaridade 

Apresentar de forma clara as práticas de interdisciplinaridade adotadas 
pelos cursos no PPC; 
Formalizar grupos de estudos que façam a interlocução entre as várias 
áreas dos cursos; 
Propor atividades integradoras nos cursos. 

 
 
Articulação entre teoria e 
prática 

Incentivar os egressos a responderem o instrumento de avaliação da 
CAME; 
Disponibilizar os resultados da CAME para os cursos de graduação; 
Atualizar continuamente o PPC dos cursos a fim de identificar lacunas 
apontadas pelos relatórios da CAME; 
Propor formação continuada para os docentes sobre a temática. 

Práticas de integração atividades 
de ensino e pesquisa 

Atualizar continuamente o PPC dos cursos a fim de fortalecer a 
articulação entre o ensino e a pesquisa; 
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Incentivar grupos de pesquisa nos cursos de graduação. 

 
Práticas de integração entre 
atividades de ensino e extensão 

Discutir e implementar práticas de curricularização da extensão no PPC 
dos cursos de graduação; 
Apresentar na construção do novo PDI política de curricularização da 
extensão. 

 
Ava nas atividades de ensino 

Ofertar formação continuada sobre o uso de Tecnologias da Informação 
e Comunicação, em especial sobre o AVA e o Google Classroom; 
Buscar alternativas de acessibilidade no AVA para estudantes e 
professores com deficiência visual, a exemplo de áudiodescrição.  

Acesso aos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos 

Disponibilizar todos os PPCs no site institucional da UFRPE, das Unidades 
Acadêmicas e dos cursos de graduação.  

 

Oferta institucional de formação 
didático-pedagógica contínua na 
UFRPE, inclusive para os 
professores que atuam na EAD. 

Manter e fortalecer formação didático-pedagógica contínua, além das 
ofertadas no período probatório docente; 
Manter evento institucional sobre a prática pedagógica docente, a 
exemplo do seminário sobre ensino remoto; 
Discutir no nível institucional temas como evasão, retenção, avaliação, 
ensino híbrido ou temas relevantes para a prática docente;  
Manter curso de formação para professores formadores e tutores 
virtuais específico para a UAEADTec; 
Fortalecer a parceria PREG - PROGEPE - UAEADTec na oferta de cursos 
de formação continuada. 

Ações institucionais de 
capacitação para práticas 
pedagógicas voltadas aos 
estudantes com deficiências 

Divulgar e sensibilizar os servidores a participarem das formações 
ofertadas pelo NACES, incluindo a acessibilidade no ensino on-line;  
Discutir essa temática na formação continuada para docentes; 
Fortalecer o Programa Monitor Apoiador; 
Buscar alternativas institucionais para facilitar a prática pedagógica para 
estudantes com deficiência visual na perspectiva do ensino híbrido e/ou 
a distância. 

 

Ações de prevenção à evasão 

Monitorar continuamente a TSG no nível institucional e no nível do 
curso; 
Apresentar os dados da TSG em seminários e/ou câmara de ensino; 
Mapear planejamento institucional das ações de prevenção à evasão no 
nível do curso (em relação às questões internas do curso). 
Ampliar a divulgação das ações de prevenção à evasão através de sites e 
mídias sociais; 
Fortalecer as políticas de apoio aos discentes; 
Divulgação e uso dos dados da graduação produzidos pelo Laboratório 
dos Dados da Graduação no planejamento de ações. 

 

 

Ações de prevenção à retenção 

Monitorar continuamente a TSG no nível institucional e no nível do 
curso; 
Apresentar os dados da TSG em seminários e/ou câmara de ensino; 
Mapear disciplinas que apresentem maior índice de retenção através da 
Ciência dos dados ou Observatório dos Dados da Graduação; 
Mapear planejamento institucional das ações de prevenção à evasão no 
nível do curso (em relação às questões internas do curso). 
Ampliar a divulgação das ações de prevenção à retenção através de sites 
e mídias sociais; 
Fortalecer as políticas de apoio aos discentes. 
Divulgação e uso dos dados da graduação produzidos pelo Laboratório 
dos Dados da Graduação no planejamento de ações. 
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Atuação da Comissão de 
Orientação e Acompanhamento 
Acadêmico (COAA) 

Buscar estratégias de dar visibilidade em relação a atuação da comissão; 
Mapear as disciplinas que levam à retenção a partir dos dados do 
Observatório dos dados da Graduação; 
Avaliar a ação de combate à retenção para as disciplinas de cálculo; 
Atuar de forma preventiva e não diagnóstica. 

Oferta de bolsas para o 
programa de monitoria da 
UFRPE 

Buscar estratégias de ampliar a oferta de bolsas de monitoria junto ao 
órgão mantenedor; 
Incentivar aos professores e alunos a participarem da monitoria 
voluntária; 
Promover a monitoria com bolsa como estratégia de prevenção à 
retenção e à evasão. 

 

Oferta de vagas em programas 
de intercâmbio nacional e 
internacional 

Ampliar o número de convênios institucionais para a promoção do 
intercâmbio nacional e internacional, inclusive para estudantes da 
UAEADTec; 
Dar maior visibilidade às campanhas de sensibilização e mobilização para 
seleção de intercâmbios; 
Fortalecer o evento anual sobre mobilidade acadêmica; 
Ampliar a oferta de vagas em cursos de idiomas; 
Formação para a preparação do (a) candidato (a) aos editais de seleção; 
Melhorar informação sobre o NURI no site do IPÊ.  

 

 

Acompanhamento do estudante 
egresso pela UFRPE 

Buscar estratégias de incentivar o estudante egresso a participar da 
pesquisa promovida pela CAME para mapeamento de sua atual 
condição; 
Melhorar o sistema de coleta de informações do estudante egresso 
junto a secretaria de Tecnologias Digitais (STD); 
Ampliar o número de servidores ou estagiários para a execução das 
atividades da comissão; 
Divulgar os casos exitosos de egressos nos sites institucionais e mídias 
sociais; 
Fortalecer a oferta de formação continuada; 
Convidar egressos para eventos ou formações. 

  
7.3.2 Sugestões de Fortalecimento e Melhorias – Políticas de Pesquisa(presencial e EAD) 

Quadro 18 – Políticas de Pesquisa (presencial e EAD) – Sugestões de melhorias 

Item avaliado Sugestões de fortalecimento e melhorias 

 

 

Participação em grupos e/ou 
núcleos  de pesquisa na UFRPE e 
com outras instituições de ensino  

Divulgar os grupos de pesquisa existentes na UFRPE propiciando o 
conhecimento e o interesse em participar deles; 
Estimular a criação de novos grupos de pesquisa entre os docentes; 
Estimular a participação de técnicos em grupos de pesquisa; 
Estimular as parcerias entre os grupos de pesquisa da UFRPE com 
grupos de pesquisa de outras instituições; 
Realizar eventos  de apresentação entre os grupos de pesquisa da 
UFRPE e com grupos de pesquisa de outras instituições. 

Parcerias da UFRPE com 
instituições externas de pesquisa  

Fortalecer e ampliar as parcerias existentes entre a UFRPE e instituições 
externas de pesquisa através de eventos e fóruns de discussão; 
Consolidar parcerias com instituições externas de pesquisa; 
Divulgar produtos e/ou resultados produzidos a partir de tais parcerias; 



135 

 

Parcerias da UFRPE com 
empresas para o 
desenvolvimento de pesquisas  

Buscar parcerias por meio de rodadas de apresentações das pesquisas à 
empresa que possam financiá-las; 
Consolidar parcerias por meio do NURI; 
Fortalecer as parcerias entre as empresas e os programas de pós-
graduação para o desenvolvimento de pesquisas. 

 

Oferta da UFRPE para editais de 
projetos de pesquisa e de 
incentivo à iniciação científica  

Buscar recursos junto ao MEC e órgãos de fomento para ampliar a 
oferta de editais de projeto de pesquisa; 
Monitorar editais de financiamento de pesquisa para ampla divulgação; 
Definir número específico de vagas para recém concursados ou 
docentes com baixa produção científica; 
Buscar ampliação dos editais existentes de incentivo à iniciação 
científica. 

Oferta de bolsas de iniciação 
científica para o desenvolvimento 
de pesquisa  

Buscar ampliação do número de bolsas de iniciação científica através 
dos órgãos de fomento. 
 

Apoio da PRPG para participação 
em editais de agências de 
fomento (Pesquisa) 

Fortalecer junto aos grupos de pesquisa o apoio para participar dos 
editais; 
Criação de um setor para monitorar os editais e divulgar junto aos 
grupos de pesquisa e assim garantir agilidade. 

Incentivo da UFRPE para 
participação de técnicos em 
projetos de pesquisa 

Buscar incentivar a participação dos técnicos em projetos de pesquisa 
por meio de pontuação para a progressão horizontal; 
Divulgar os editais com vagas específicas para técnicos; 
Incentivar os técnicos a participarem de grupos de pesquisa.  

 

Promoção de eventos científicos 
da UFRPE  

Promover eventos científicos direcionados por área de pesquisa; 
Fortalecer a Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JEPEX) - Ver 
proposta de se tornar Congresso; 
Promover eventos científicos de forma híbrida; 
Fortalecer a Feira de Profissões da UFRPE de forma híbrida. 

 

Apoio da UFRPE para publicação 
de pesquisas  

Aumentar ou divulgar  o apoio já existente com a ampliação do valor 
destinado às publicações; 
Estudar formas de desburocratizar esse apoio dados aos pesquisadores 
para publicação de suas pesquisas.  

 

 

Apoio financeiro da UFRPE para 
apresentação de trabalhos em 
eventos  

Destinar cotas de diárias e passagens para docentes apresentarem 
trabalhos em eventos; 
Divulgar o apoio financeiro para estudantes apresentarem trabalhos em 
eventos; 
Produzir tutorial para que estudantes e servidores acessem apoios 
financeiros para apresentação de trabalhos; 
Divulgar agências de fomento que apóiam financeiramente a divulgação 
científica. 

 

Ações de cooperação nacional e 
internacional da UFRPE 

Fortalecer e ampliar as parcerias entre a UFRPE e instituições nacionais 
de pesquisa através de eventos de apresentação e fóruns de discussão e 
entendimento; 
Fortalecer e ampliar as ações de cooperação internacional da UFRPE, 
através da busca por instituições de fomento e de pesquisa; 
Melhorar a comunicação do NURI no site do IPÊ. 

Inserção científica da UFRPE no Divulgação das pesquisas e dos grupos de pesquisas existentes entre a 
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âmbito nacional e internacional comunidade da UFRPE e também a comunidade externa nas redes 
sociais; 
Melhorar a comunicação do NINTER no site do IPÊ; 
Divulgar pesquisa e estudos dos grupos de pesquisa e das pesquisas 
realizadas na UFRPE nas mídias sociais; 
Fortalecer a comunicação da pesquisa na UFRPE com a contratação de  
servidor/estagiário/terceirizado para ASCOM. 

 
7.3.3 Sugestões de Fortalecimento e Melhorias – Política de Extensão - Presencial e EAD 

Quadro 19 – Política de Extensão - Presencial e EAD – Sugestões de melhorias 

Item avaliado Sugestões de fortalecimento e melhorias 

 

Participação na extensão 
universitária 

Reportar o alcance das atividades de extensão; 
Divulgar atividades e departamentos envolvidos;  
Ampliar a divulgação dos editais de extensão, em especial para os 
técnicos;  
Promover a atualização dos Projetos Políticos Pedagógicos para 
adequação à Resolução CNE/CES, 7, 2018, levando à curricularização da 
extensão nos cursos de graduação. 

 
 
 
Incentivo  da  UFRPE  para  
participação  de  técnicos  em  
projetos  de  extensão 

Incentivar a participação nos editais que favoreçam a inclusão dos 
técnicos nos projetos de extensão através de pontuação diferenciada 
nos critérios de julgamento do projeto;  
Possibilitar a utilização de carga horária de participação em projetos de 
extensão para fins de progressão horizontal do técnico participante; 
Com a implementação do registro de frequência em pontos eletrônicos, 
pensar na possibilidade do uso do banco de horas em atividades de 
extensão; 
Incentivar a participação dos técnicos no FORPEXC. 

 
 
Oferta de editais em projetos de 
extensão da UFRPE 

Manter o fluxo de editais ofertados pela PROEXC; 
Incentivar a participação de discentes e técnicos em projetos de 
extensão da UFRPE; 
Dar seguimento à elaboração das Minutas de Programas Estratégicos de 
Extensão Universitária, ampliando a oferta de editais, e propiciando a 
integração de ensino, pesquisa e extensão.  

 
 
Apoio da pró-Reitoria de 
Extensão, Cultura e Cidadania 
(PROEXC) para participação em 
editais de agências de fomento 

Divulgar com antecedência os editais de agências de fomento, 
ampliando o alcance para todos os segmentos da universidade; 
Estabelecer uma assessoria técnica dedicada a apoiar os interessados 
em participar dos editais; 
Desenvolver um guia básico de requisitos comuns à participação de 
editais; 
Reduzir tempo de resposta para análise dos projetos e emissão de 
certificados solicitados via SigProj. 

 
Parcerias da UFRPE com 
instituições externas para  
extensão 

Ampliar as parcerias com instituições externas; 
Incentivar a participação da comunidade universitária; 
Identificar potencialidades de parcerias em função das diversas áreas  
de atuação da universidade; 
Divulgar as parcerias estabelecidas e o papel da extensão nas atividades 
desenvolvidas. 
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Parcerias da UFRPE com 
empresas para o 
desenvolvimento de ações de 
extensão 

Ampliar os termos de cooperação com empresas externas, buscando 
abranger as diversas áreas de atuação presentes na universidade 
(tecnologia, educação, ciências agrárias, entre outros.); 
Divulgar as parcerias estabelecidas e o papel da extensão nas atividades 
desenvolvidas. 

 
 
Promoção de eventos culturais e 
artísticos pela UFRPE 

Divulgar os eventos culturais e artísticos promovidos pela UFRPE, 
inclusive nas mídias sociais da Universidade, bem como nos stories; 
Criar um mural digital das atividades culturais e artísticas com fotos, 
vídeos e descrição dos eventos ocorridos (memória); 
Ampliar a participação da comunidade acadêmica na elaboração das 
Minutas de Programas Estratégicos de Extensão Universitária, buscando 
identificar temas de interesse em eventos artísticos e culturais.  

 
Ações da UFRPE voltadas para o 
empreendedorismo econômico e 
social 

Incentivar o empreendedorismo, identificando potenciais que 
promovam o desenvolvimento econômico e social, através de atividades 
formativas e divulgação de produtos. 
Inclusão dos potenciais identificados nas atividades relativas ao meio 
ambiente, tecnologia, produção e trabalho previstas na elaboração das  
Minutas de Programas Estratégicos de Extensão Universitária. 

 
 
Inserção da extensão da UFRPE 
no âmbito regional 

Adequar e atualizar o site da PROEXC a fim de comunicar melhor suas 
atividades extensionistas;  
Ampliar a comunicação de atividades de extensão no âmbito regional; 
Divulgar os indicadores de impacto das atividades de extensão na região 
de entorno da UFRPE; 
Promover projetos integradores de extensão (curricularização da 
extensão). 

 

7.3.4 Sugestões de Fortalecimento e Melhorias – Políticas de Apoio ao Discente 

Quadro 20 – Políticas de Apoio ao Discente (Presencial e EAD)– Sugestões de melhorias 

Item avaliado Sugestões de fortalecimento e melhorias 

 
 
Ações de acolhimento aos 
calouros 

Fortalecer as ações de acolhimento e recepção aos calouros nos 
cursos de graduação da UFRPE, inclusive nos cursos de educação a 
distância (áreas de atuação, apresentação do curso e da 
Universidade). 
Incentivar a presença de representantes do universo profissional 
(egressos) na programação das ações de acolhidas de calouros 
organizadas pela UFRPE e suas respectivas coordenações de curso. 

 
Disponibilidade de auxílios de 
assistência estudantil 
Valor dos auxílios de assistência 
estudantil 

Enviar ao MEC, e disponibilizar para a sociedade, relatório específico 
sobre o impacto social da assistência estudantil na UFRPE e o 
contingenciamento orçamentário da PNAES no ensino presencial; 
Produzir infográficos para publicização da importância da assistência 
estudantil no rendimento discente nas mídias sociais da UFRPE;  
Buscar estratégias para incluir estudantes da modalidade a distância 
na assistência estudantil. 

 
Ações de apoio para discentes 
com dificuldades de 
aprendizagem 

Ampliar as estratégias de aprendizagem mútua entre os discentes, 
com ampliação e/ou aperfeiçoamento da monitoria, incluindo o 
programa “monitor apoiador” e a possibilidade de formar “alunos 
tutores” por curso; 
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Dar visibilidade ao serviço de apoio pedagógico oferecido pela 
PROGESTI, através das mídias sociais.  

 
 
Ações de apoio para discentes 
com dificuldades emocionais 
e/ou psicológicas 

Padronizar protocolos de atendimento e encaminhamento de 
estudantes, considerando as coordenações de curso, o Departamento 
de Qualidade de Vida (DQV), o serviço prestado pela PROGESTI e o 
Núcleo do Cuidado Humano (NCH); 
Criar site para ampliar a busca de informações para o DQV e para  o 
NCH; 
Estudar a possibilidade de estabelecer parcerias com instituições 
públicas, a fim de ampliar as ações de apoio psicoemocional. 

 
Adequação da metodologia de 
ensino para discentes com 
deficiência 

Proporcionar formações específicas e contínuas para o corpo docente 
sobre a temática; 
Disponibilizar ferramentas de acessibilidade no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), em especial aquelas direcionadas aos 
deficientes visuais. 

Acompanhamento pedagógico do 
estágio não obrigatório 
remunerado pela UFRPE 

Aperfeiçoar os mecanismos de acompanhamento pedagógico do 
estudante em estágio não obrigatório, em estreita relação com os 
objetivos formativos e perfil do egresso dispostos no PPC do curso. 

 

7.3.5 Sugestões de Fortalecimento e Melhorias – Políticas de Comunicação Institucional 

Quadro 21 – Políticas de Comunicação Institucional (Presencial e EAD) – Sugestões de melhorias 
Item avaliado Sugestões de fortalecimento e melhorias 

 
 
 
 
 
Imagem institucional da UFRPE 

Continuar e ampliar uma política que fortaleça a imagem institucional 
da UFRPE seja para a comunidade interna, seja para a comunidade 
externa; 
Ampliar espaço para a publicação das inovações tecnológicas e 
científicas; 
Fortalecer a imagem da Universidade através da loja de produtos 
personalizados com a marca UFRPE; 
Fortalecer a imagem da UFRPE através dos cursos de graduação, Ligas 
esportivas, Feiras de profissões etc; 
Fortalecer a imagem da UFRPE através dos serviços prestados pelo 
Hospital Veterinário, Clínica de Bovinos, Conselhos etc; 

 
 
Site institucional da 
UFRPE/UAEADTec 

Melhorar o site institucional de modo geral (acessibilidade, 
intuitivididade, mecanismo de busca, etc); 
Adequar todos os sites institucionais ao modelo da UFRPE; 
Finalizar e implementar o site institucional da UAEADTec nos mesmos 
moldes da UFRPE; 
Com vistas à internacionalização da UFRPE traduzir o site da UFRPE para 
outras opções de idiomas; 
Melhorar o mecanismo de busca de documentos, notícias, editais etc.  

Acessibilidade do site 
institucional da 
UFRPE/UAEADTec para pessoas 
com deficiência 

Dar visibilidade às práticas de inclusão digital com campanhas de 
divulgação mediadas pelo NACES; 
Finalizar e  implementar o site institucional da UAEADTec nos mesmos 
moldes da UFRPE. 

 Fortalecer a imagem da UFRPE pela interação das mídias sociais; 
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Interação da UFRPE nas mídias 
sociais (Facebook, Instagram, 
YouTube e Twitter) 

Responder as perguntas e dúvidas dos usuários nas mídias sociais; 
Manter o uso das plataformas digitais, mesmo com o fim da pandemia; 
Definir e divulgar critérios para uso das mídias sociais da UFRPE pela 
Comunidade Universitária; 
Implementar o uso de sistema de chamados para organizar/ controlar o 
recebimento de solicitações, a exemplo do Delogs, Editora etc.; 
Melhorar a comunicação institucional dos sites e mídias sociais das 
Unidades Acadêmicas; 
Promover formação para o uso correto das mídias sociais da 
Comunidade Universitária; 
Ampliar o número de servidores/terceirizados/estagiários para a equipe 
de Comunicação Institucional. 

 
 
 
 
Comunicação interna da UFRPE 

Migrar todos os e-mails institucionais da UFRPE para a plataforma 
Google for Education; 
Campanha de sensibilização para que a comunidade universitária use o 
e-mail institucional para as atividades acadêmicas e administrativas; 
Para facilitar o acesso à informação e aos serviços prestados pela 
Universidade, os setores poderiam apresentar tutoriais e/ou 
fluxogramas; 
Garantir a toda comunidade universitária espaço para divulgação de 
atividades e ações nos sites institucionais e mídias sociais por meio da 
definição de critérios. 

 
 
 
Acesso às Resoluções da UFRPE 

Finalizar e implementar o site institucional da Secretaria Geral de 
Conselhos onde ficarão hospedadas as Resoluções da UFRPE; 
Melhorar o mecanismo de busca de Resoluções da UFRPE; 
Ampliar o número de servidores/terceirizados/estagiários para a SGC e 
alimentar o site com todas as resoluções e informações pertinentes à 
Secretaria; 
Implementar no site institucional da UAEADTec mecanismo de busca de 
Resoluções ou Documentos específicos da EAD. 

Serviços prestado pela Ouvidoria Campanha de divulgação dos serviços prestados pela Ouvidoria. 

 

*    *    * 

Em sua missão de “construir e disseminar conhecimento e inovação, por meio de 

ensino, pesquisa e extensão atenta aos anseios da sociedade”, a UFRPE, projeta em seu PDI, 

consolidar-se, até 2020, como uma “Universidade pública de excelência fundamentada em 

uma gestão participativa” (UFRPE, 2018a, p. 52). Nesse sentido, observou-se itens que 

apresentaram uma avaliação preponderante tanto no sentido de uma maior aproximação 

com a excelência quanto no que diz respeito a um maior distanciamento em relação a esta 

última. Tais elementos, ao mesmo tempo em que indicam o que é considerado uma prática 

ou uma política forte da Universidade, também sinalizam questões que precisam de um 

maior enfoque institucional para o necessário aperfeiçoamento futuro.  
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Os resultados postos em relevo aqui podem subsidiar importantes discussões, em 

especial nos órgãos e setores da Universidade que estão mais diretamente identificados com 

os temas apresentados. Ressalte-se que tais aspectos discutidos neste Relatório, ainda que 

busquem contribuir com diagnósticos e ações de planejamento, não dispensam outras 

abordagens e leituras mais aprofundadas. Por essa razão, os resultados das avaliações em 

números absolutos encontram-se disponíveis no Apêndice 1 deste documento para análises 

complementares. 
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8. PLANO DE AÇÃO A PARTIR DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
(CICLO 2018-2020) 
 

 O Plano de Ação tem como principal objetivo o aprimoramento contínuo e 

permanente das Unidades Organizacionais e da Instituição como um todo.  

Considerando as autoavaliações ocorridas nos anos de 2018 (Eixo 4 - Políticas de 

Gestão e Eixo 5 - Infraestrutura), de 2019 (Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional e 

Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional), e de 2020 (Eixo 3 - Políticas Acadêmicas), bem como 

as sugestões de fortalecimento e de melhorias sugeridas no presente Relatório, espera-se 

que as comissões de planejamento de cada unidade organizacional possam elaborar seus 

planos de ação com maior compreensão das necessidades e anseios da Comunidade 

Universitária da UFRPE. 

A seguir, são apresentados os planos de ação por eixos avaliativos advindos dos 

gestores institucionais à frente de cada temática avaliada pela comunidade universitária. A 

materialização dos resultados da autoavaliação em ações executadas e/ou planejadas 

contribuem para que a UFRPE trilhe o caminho para atingir seus objetivos estratégicos. 
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Eixo 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO 

 
Quadro 22- Plano de ação referente às Políticas de Gestão 

Item avaliado Ação18 Setor19 Situação20 Observação21 

 
Padronização dos 

procedimentos acadêmicos 
(fluxograma) 

Elaboração de Política de Gestão 
de Processos – PGPROCESSOS 

PROPLAN/COMITÊ DE 
RISCOS Finalizado Política aprovada provado pela resolução CONSU Nº54/2020 

  

Divulgação e publicização dos 
processos de atividades das 
unidades da UFRPE mapeados 
pela CMO 

CMO/PROPLAN Finalizado Disponível no site da Proplan 
(http://www.proplan.ufrpe.br/br/node/130)   

Capacitação equipe 
CMO/PROPLAN em mapeamento 
de processo 

CMO/PROPLAN Finalizado 

Equipe CMO/PROPLAN atua como gerente de processos na UFRPE e 
foi capacitada em dezembro/2020 para atuar como multiplicadora e 
para subsidiar o desenvolvimento da metodologia de mapeamento 
de processos 

 

Mapeamento de processos de 
unidades definidas pelo Comitê 
de Riscos  

PROPLAN e Unidades 
que terão processos 
mapeados  

Em execução 

Comitê de riscos definiu que processos de 5 unidades serão 
mapeados em 2021. As unidades são PROGESTI, PREG, UAEADTEC, 
IPÊ E NEMAM. E foi planejado mapear 22 processos em até o final de 
2021. 

 

Elaboração do Plano de Gestão de 
Processos de 2021 CMO/PROPLAN Em elaboração Plano que detalha processos que se planeja mapear em 2021 e deve 

ser aprovado pelo Comitê de Riscos  

Elaboração de manual de gestão 
de processos CMO/PROPLAN Não iniciado  Planejado para ser concluído até julho/21  

 
18 Ação que pode contribuir para fortalecer ou aprimorar o item avaliado. 
19 Qual setor organizacional será responsável por conduzir a ação. 
20 Não iniciado; Em elaboração; Em execução; Finalizado; Cancelado. 
21 Qualquer informação relevante referente à ação. 

http://www.proplan.ufrpe.br/br/node/130
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Criação de repositório de 
processos da UFRPE 

CMO/PROPLAN com 
parcerias na área de 

TI 
Não iniciado Planejado para ser concluído até  dezembro/21  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conhecimento sobre o 
trabalho da PROPLAN 

Elaboração do Projeto 
“PROPLAN em 5 minutos”: 
publicações periódicas sobre a 
PROPLAN no site da UFRPE 

 PROPLAN Concluído 
 

As publicações são uma atividade contínua com periodicidade 
mensal. Exemplo: http://www.ufrpe.br/br/content/proplan-em-5-
minutos-o-que-%C3%A9-estrutura-organizacional 

 

Reuniões com as unidades 
acadêmicas e administrativas 
da UFRPE 

PROPLAN  Em 
andamento  

Atividade Contínua 

Atualização do site da PROPLAN 
para o novo modelo proposto 
pela UFRPE. 

PROPLAN Concluído http://www.proplan.ufrpe.br/ 

Manutenção do site atualizado 
com notícias e informações das 
atividades realizadas 

PROPLAN Em 
andamento  

Atividade Contínua 

Criação de Perfil da PROPLAN 
no Instagram  

PROPLAN Concluído @proplan.ufrpe 
As publicações são consideradas atividades contínuas. 

Live com a participação dos 
coordenadores da PROPLAN 
(25/06/2020) 

PROPLAN/ASCOM Concluído https://www.youtube.com/watch?v=EOiATo4a4TM 

Elaborar e implementar plano 
de comunicação, com o apoio 
da ASCOM, sobre a importância 
e benefícios do Planejamento 
Estratégico 

PROPLAN/ASCOM Previsto  Ação sugerida no PDI 2021-2030 que está em elaboração. 

http://www.ufrpe.br/br/content/proplan-em-5-minutos-o-que-%C3%A9-estrutura-organizacional
http://www.ufrpe.br/br/content/proplan-em-5-minutos-o-que-%C3%A9-estrutura-organizacional
http://www.proplan.ufrpe.br/
https://www.instagram.com/proplan.ufrpe/
https://www.youtube.com/watch?v=EOiATo4a4TM
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Programas de melhoria de 
qualidade de vida no trabalho 

Inserção dos Programas de 
Qualidade de Vida no trabalho 
no Plano de Gestão de Logística 
Sustentável - PLS 

PROPLAN / DQV/ 
COMISSÃO 
MOBILIZADORA 
UFRPE 
SUSTENTÁVEL 

Em execução 

O Plano de gestão de logística sustentável prevê, obrigatoriamente, 
um capítulo sobre “qualidade de vida no ambiente de trabalho”. Com 
vigência anual, o Plano possui duas versões concluídas e está na fase 
de elaboração e publicação da terceira versão 

 

 

 

 

 

Conhecimento sobre o 
trabalho da PROPLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicização e divulgação da 
sistemática de trabalho da 
Coordenadoria de 
Sustentabilidade - PROPLAN e 
participação da coordenadoria 
nos fóruns e comissões 
permanentes da UFRPE 

PROPLAN / ASCOM  Em execução 

A coordenadoria de sustentabilidade, atua no compliance ambiental 
da Instituição, compondo comitês, fóruns, grupos de trabalho e 
comissões, no intuito de aprimorar o ordenamento interno e as 
praticas da UFRPE no que diz respeito ao tema sustentabilidade. Uma 
das Comissões mais importantes é a Mobilizadora UFRPE 
SUSTENTÁVEL que a partir de 2021 conta com a participação de 
membros de todas as Unidades Acadêmicas, ampliando o 
conhecimento sobre a Atuação e o papel da CS-PROPLAN 

 

Criação e implantação da 
Coordenadoria de Gestão de 
Riscos 

UFRPE/PROPLAN Finalizado 

A UFRPE em maio de 2018 instituiu a Coordenadoria de Gestão de 
Riscos (CGR), subordinada a Pró-Reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional (PROPLAN), a CGR tem entre seus 
objetivos principais, articular-se com as demais instâncias de 
governança e o Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle 
Interno, para fomentar a implementação da cultura do 
Gerenciamento de Riscos dos principais processos nas Unidades 
Organizacionais da Instituição. 

 

Formulação da Política de 
Gestão de Riscos (PGRiscos) PROPLAN Finalizado 

Formulação da Política de Gestão de Riscos (PGRiscos) da UFRPE, 
aprovada pelo Conselho Universitário por meio da Resolução Nº 
022/2017-CONSU, de 04 de abril de 2017; atualizada pela Resolução 
Nº 037/2019-CONSU, de 11 de abril de 2019. 

 

Criação do Plano/Manual de 
Gestão de Riscos PROPLAN Finalizado 

Criação do Plano/Manual de Gestão de Riscos aprovado pelo Comitê 
de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno, e publicado no 
site da UFRPE no ano de 2020. Documento que explica através de um 
“passo a passo” de como aplicar a metodologia de Gestão de Riscos 
em uma Unidade Organizacional, documento criado com base na ISO 
31000 e no COSO ERM. Com base no Manual de Gestão de Riscos, 
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Conhecimento sobre o 
trabalho da PROPLAN 

 

cada unidade organizacional tem a responsabilidade de implementar, 
em sua área de competência, procedimentos alinhados à PGRiscos 
(Política de Gestão de Riscos). 

Gerenciamento de Riscos de 
processos de Unidades 
Organizacionais 

PROPLAN e 
Unidades 
Organizacionais 

Finalizado 
Através da metodologia aprovada, foi realizado o Gerenciamento de 
Riscos de 08 processos operacionais de algumas Unidades 
Organizacionais da UFRPE durante os ano de 2019 e 2020. 

 

Formulação do Plano de 
Integridade da UFRPE PROPLAN Finalizado 

Conforme determinado pela Portaria n° 1.089, de 25 de abril de 2018, 
do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, a 
UFRPE elaborou o seu Plano de Integridade, sendo aprovado pelo seu 
Conselho Universitário (CONSU) e publicado em dezembro de 2018, 
de acordo com a Portaria nº 1485/2018-GR de 05/12/2018. 

 

Apoio na coordenação do 
Comitê de Governança, Gestão 
de Riscos e Controles Internos 

PROPLAN Em execução 
A PROPLAN através da CGR presta apoio às realizações das reuniões 
do Comitê de Governança, bem como auxilia na implementação das 
ações aprovadas pelo Comitê.  

 

Implementação da Gestão de 
Riscos no âmbito das Unidades 
Organizacionais da UFRPE 

PROPLAN e 
Unidades 
Organizacionais 
envolvidas 

Em elaboração 
Operacionalizar a Gestão de Riscos de processos a nível tático e 
operacional nas Unidades Organizacionais. Realizar o gerenciamento 
de riscos de pelo menos 05 processos a cada ano.  

 

Conhecimento sobre o 
trabalho da PROPLAN 

Revisão do Plano de 
Integridade 

PROPLAN e 
Unidades 
Organizacionais 
envolvidas 

Em elaboração 
Revisar anualmente o Plano de Integridade de acordo com as 
atualizações normativas emanadas da CGU (Controladoria Geral da 
União) 

 

Divulgação em nível 
institucional das ações da 
PROPLAN/CGR 

PROPLAN/ASCOM Em elaboração 

Promover através dos canais e mídias sociais oficiais da UFRPE, com o 
auxilio da ASCOM ,ações de divulgação dos diversos trabalhos 
realizados pela PROPLAN/CGR, no que diz respeito aos temas de 
Integridade, Gestão de Riscos e apoio ao Comitê de Governança. 

 

 Apoio à qualificação 
profissional (cursos internos e 

 Melhor aproveitamento, por 
parte da Instituição, da 

 DDP Em elaboração Criação de um programa de gestão por competências.  
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externos) e Incentivo à pós-
graduação para o corpo 
técnico-administrativo 

qualificação do servidor 
técnico-administrativo. 

 
Cooperação no setor de 
trabalho entre os técnicos 

Fortalecer práticas de 
integração (eventos, 
planejamento das atividades do 
setor, cursos de relações 
interpessoais, dentre outros). 

DDP Em execução É realizado anualmente diversas ações  dentro do PDP – Plano de 
Desenvolvimento de Pessoas da UFRPE sobre a temática apresentada. 

 

Conhecimento sobre o 
trabalho e atuação das Pró-
Reitorias 

Desenvolver e/ou atualizar os 
sites das pró-reitorias no 
mesmo padrão oficial adotado 
pela UFRPE; 

ATAD Em elaboração Foi realizada solicitação de atualização do site PROGEPE junto a STD, 
em parceria também com a ASCOM.  

 
 
 
 
Programas de melhoria de 
qualidade de vida no trabalho 

Criar programas ou ações 
permanentes voltadas aos 
servidores considerando as 
funções exercidas pelos 
mesmos, a exemplo de: 
ginástica laboral, ergonomia, 
fonoaudiologia (docentes), 
dentre outros; 
 
Ampliar as estratégias de 
divulgação dos programas e 
serviços de saúde. 

DQV 
 
 
 
 
 
 
 
 
DQV 

Em execução 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em elaboração 

Continuidade das ações do programa mais coração e o de saúde 
sexual e reprodutiva. E em fase de ampliação de novos programas 
como os de acolhimento aos servidores em sofrimento e o 
observatório da saúde com atividades de saúde orientadas pelos 
profissionais do DQV e em parceria com Depto de Educação Física, 
além de parceria com o NEVI – Núcleo de Envelhecimento do 
Instituto Menino Miguel a criação do programa de aposentadoria 
para os servidores da UFRPE.  
 
Criação de redes sociais para melhoria da divulgação. 

 

 
 
Quantitativo de técnicos no 
setor de trabalho 

Dimensionar os técnico-
administrativos; 
 
 
Ampliar o quadro de servidores 
técnico-administrativos da 
UFRPE mediante abertura de 

DDP 
 

Em execução 
 
 
 
Cancelado 

Será atualizado o dimensionamento a partir de abril/2021. 
 
 
 
A ampliação de quadro só pode ocorrer por meio de aprovação de lei. 
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novas vagas para realização de 
concurso. 

Processos de consulta 
(eleição) para cargos de 
gestão (reitoria, 
departamentos, unidades 
acadêmicas e coordenações 
de curso) 

 Tornar acessíveis os materiais 
de divulgação NACES E ASCOM NÃO INICIADO Para discentes e docentes 

 

Conhecimento sobre o 
trabalho da PRPPG, da 
PRAE, da PROPLAN  e da 
PROAD 

 

Atuação do CONSU e CEPE  

Conhecimento sobre 
instruções normativas 
(Estatuto da UFRPE, 
Regimentos, Resoluções)  

 

Conhecimento sobre 
atribuições de Diretores de 
Departamento (Campus 
dois irmãos) 
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Eixo 5 – INFRAESTRUTURA 

Quadro 23 - Plano de ação referente Infraestrutura 

Item avaliado Ação Setor Situação Observação 

 Serviços de saúde 
(atendimento médico, 
odontológico e psicológico) 

Ampliar o quadro de servidores; 
 
Implantar agendamento e 
prontuário eletrônico. 

 DDP 
 
DQV 

Cancelada 
 
Não iniciado 

A ampliação não é possível por não haver a liberação de novos códigos 
de vagas pelo Governo Federal. 
A solicitação do serviço já realizada pela PROGEPE à STD – Secretaria 
de Tecnologia Digital. 

 

 Quantitativo de técnicos no 
setor de trabalho 

Dimensionar os técnico-
administrativos; 

 UAEADTec Em execução  A Unidade em 2019 contava com 13 técnicos administrativos; em 
março de 2021 conta com 15.   

 
 
Participação do segmento 
técnico nos cargos de gestão 

Reordenar a estrutura 
administrativa e regimental da 
UAEADTec considerando no 
redesenho organizacional, a 
disponibilização de cargos de 
gestão para serem ocupados por 
técnico-administrativos. 

  
 
 
UAEADTec 

 
 
Em 
elaboração 

 
 
 
Não existem funções gratificadas na Unidade  

 
 
Processos de consulta para 
cargos de gestão 

Ampliar os canais de 
comunicação de candidatos aos 
cargos de gestão, a exemplo de: 
videoconferência com debate 
entre chapas, redes sociais, 
visitas aos polos de apoio 
presencial, dentre outros. 

 
 
 
UAEADTec 

 
 
 
Em execução 

 
 
Além das videoconferências para apresentação das propostas,  as 
eleições já podem ser realizadas virtualmente  

Biblioteca (horário, 
quantitativo de servidores, 
acervo) 

Articular com governos estaduais 
e municipais soluções viáveis 
para a infraestrutura dos imóveis 
onde se encontram os polos de 
apoio presencial. 

 
UAEADTec 

 
Não iniciado 
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Serviços de Suporte EAD 
 

 Prezar pela manutenção da 
qualidade do serviço oferecido 
ampliando o quantitativo de 
profissionais de Tecnologia da 
Informação. 

 
 
 UAEADTec 

 
 
Finalizado 

 
 
O quadro da equipe de suporte foi ampliado com um terceirizado e 3 
estagiários. 

 

 
Restaurante Universitário 

Ampliar os serviços do 
Restaurante Universitário para as 
Unidades Acadêmicas 

 
UAEADTec 
 

 
Não Iniciado 

 
 

Acesso à Internet banda 
larga 

Prezar pela manutenção da 
qualidade do serviço oferecido 
com ampliação dos pontos de 
acesso 

 
UAEADTec 

 
Em execução 

 
Na Sede, foi multiplicado por 10 a velocidade de acesso à Internet 
(março/2021)  

Serviços da Gráfica da 
UAEADTec 

Nova estrutura administrativa 
com servidor responsável pela 
gestão de serviços e equipe 

UAEADTec Não realizado Falta a contratação de pelo menos 1 servidor 
 

Disponibilidade de 
transporte para as 
atividades de gestão da 
UAEADTec 

Prezar pela manutenção da 
qualidade do serviço oferecido. 
 
 

 
UAEADTec 

 
Em execução 

A unidade dispõe de um veículo tipo caminhonete e um motorista 
para uso exclusivo de servidores da Unidade no desenvolvimento das 
atividades acadêmicas e administrativas. Além disso, a depender da 
demanda, o setor de logística da Unidade busca otimizar o processo 
de gestão para reserva de veículos e motoristas da Universidade.  

 

 
Acessibilidade física 

Articular com governos estaduais 
e municipais soluções viáveis 
para a infraestrutura dos imóveis 
onde se encontram os polos de 
apoio presencial. 

 
UAEADTec 

 
Não iniciado 

Até o presente momento, todas as melhorias de infraestrutura 
,visando acessibilidade, foram realizadas na Sede em Recife. Cabe 
ressaltar que todos os polos UAB para serem selecionados devem 
obedecer à  critérios mínimos de estrutura. 

 

 
 
 
 

Elaborar um diagnóstico sobre as 
condições físicas dos laboratórios 
e de seus equipamentos; 
Elaborar um plano de 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
A partir de um levantamento da necessidade de troca de 
equipamentos visando melhor desempenho das máquinas e 
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Laboratórios (Pesquisa, 
Ensino e Informática) 

adequação, manutenção e 
compra de equipamentos para os 
laboratórios; 
Ampliar campanha de 
conscientização do uso e 
conservação do Patrimônio 
Público. 

UAEADTec Finalizado Otimização do trabalho,  em 2020 foram adquiridos 10 desktops e 22 
notebooks para a Unidade.  

 
 
Disponibilização de 
equipamentos para 
ministrar aulas 
(Datashow/TV e notebooks)  

Elaborar um diagnóstico sobre a 
quantidade e condições dos 
equipamentos disponíveis para 
ministrar aulas presenciais, 
incluindo a sua demanda de uso 
para eventuais aquisições. 
Aquisição de tablets e notebooks 
para atividades nos polos com os 
tutores  

 
 
 
UAEADTec 

 
 
 
Finalizado 

 
 
Foram adquiridos 15 tablets e 15 notebooks para compor duas malas 
didáticas, que são levadas para os polos conforme a demanda das 
disciplinas  

Manutenção dos 
equipamentos de 
informática no setor de 
trabalho. 

Observar o disposto no PDTI 
2017-2020, em especial, a meta 
M03. 

UAEADTec Em execução Os computadores defasados ou quebrados já estão sendo repassados 
para o Patrimônio poder dar baixa  

Disponibilidade de software 
no setor de trabalho 

Observar o disposto no PDTI 
2017-2020, em especial, a meta 
M19. 

 
UAEADTec 

 
Não iniciado 

 
 

 
Acesso à Internet (Wi-Fi e 
Banda Larga) 

Articular com governos estaduais 
e municipais soluções viáveis 
para a infraestrutura dos imóveis 
onde se encontram os polos de 
apoio presencial. 

 
 
UAEADTec 

 
 
Não iniciado 

 

 

Manutenção das instalações 
prediais 

Elaborar Plano de Manutenção 
Preventiva e Corretiva das 

UAEADTec + 
Delogs 

Em 
elaboração 

 
Nova versão deste Plano deverá ser divulgada ainda em 2021.1  
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instalações prediais. 

 
 
Acessibilidade física 

Articular com governos estaduais 
e municipais soluções viáveis 
para a infraestrutura dos imóveis 
onde se encontram os polos de 
apoio presencial. 

 
 
UAEADTec 

 
 
Não iniciado 

 

 

Infraestrutura de salas 
individuais e coletivas para 
docentes. 

Ampliar a infraestrutura física da 
UAEADTec 

 
UAEADTec 

 
Finalizado 

A Unidade dispõe de uma sala para Docentes, mas ela ainda é 
insuficiente para a quantidade de profs da Unidade  

 
Laboratórios (Pesquisa, 
Ensino e Informática) 

Inventário e diagnóstico dos 
equipamentos dos laboratórios 
multiusuários do Centro de 
Apoio à Pesquisa (CENAPESQ) 

 
CENAPESQ/ 
NUPESQ/IPÊ 

 
Finalizado 

 
Levantamento da situação operacional dos equipamentos do 
CENAPESQ  

Laboratórios (Pesquisa, 
Ensino e Informática) 

Manutenção preventiva e 
corretiva de equipamentos do 
CENAPESQ 

CENAPESQ/ 
NUPESQ/IPÊ 

 
Em Execução 

 
Em etapa de elaboração do termo de referência para contratação do 
serviço 

 

Acessibilidade física para 
pessoas com necessidades 
especiais 

Ampliar as obras de adequação 
dos prédios e passeios da UFRPE; 
 

NEMAM    
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Eixo 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Quadro 24 - Plano de ação referente Planejamento e Avaliação Institucional 

Item avaliado Ação Setor Situação Observação 

 
 
 
Ações de planejamento nas 
unidades organizacionais da 
UFRPE (Cursos, 
Departamentos Acadêmicos, 
Unidades Acadêmicas etc.) 

Assessoramento do 
planejamento dos programas de 
pós-graduação da UFRPE 

PROPLAN 
 

Concluído http://www.proplan.ufrpe.br/br/content/planejamento-
estrat%C3%A9gico-para-programas-de-p%C3%B3s-
gradua%C3%A7%C3%A3oufrpe-0 

 Assessorar e acompanhar o 
Planejamento Estratégico nas 
diversas instâncias da UFRPE. 

PROPLAN Atividade 
Contínua 

http://ww2.proplan.ufrpe.br/br/content/planejamento-em-
a%C3%A7%C3%A3o 

Revisão e ampliação do Guia 
Prático de Planejamento 
Estratégico. 

PROPLAN Concluído http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/GUIA_
PR%C3%81TICO_DE_PLANEJAMENTO_ESTRAT%C3%89GICO_NA_UFRP
E_2020.pdf 

 
 
 
Utilização dos resultados da 
autoavaliação institucional no 
planejamento nas unidades 
organizacionais da UFRPE 
(Cursos, Departamentos 
Acadêmicos, Unidades 
Acadêmicas etc.) 

Orientação no processo de 
planejamento das unidades 
para a leitura dos documentos 
elaborados pela CPA sobre os 
resultados da autoavaliação do 
setor, para a elaboração de um 
planejamento mais completo. 

 
 
PROPLAN 
 

 
 
Atividade 
Contínua  

 

 

Inclusão da autoavaliação como 
documento norteador para a 
elaboração do PDI 2021-2030 e 
criação dos objetivos 
estratégicos do documento. 

 

PROPLAN / 
Comissões do PDI 

 

Em andamento  

 

http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/Guia%2
0para%20Comiss%C3%B5es%20Tem%C3%A1ticas_ajuste_fevereiro1.p
df 

 

http://www.proplan.ufrpe.br/br/content/planejamento-estrat%C3%A9gico-para-programas-de-p%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3oufrpe-0
http://www.proplan.ufrpe.br/br/content/planejamento-estrat%C3%A9gico-para-programas-de-p%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3oufrpe-0
http://www.proplan.ufrpe.br/br/content/planejamento-estrat%C3%A9gico-para-programas-de-p%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3oufrpe-0
http://ww2.proplan.ufrpe.br/br/content/planejamento-em-a%C3%A7%C3%A3o
http://ww2.proplan.ufrpe.br/br/content/planejamento-em-a%C3%A7%C3%A3o
http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/GUIA_PR%C3%81TICO_DE_PLANEJAMENTO_ESTRAT%C3%89GICO_NA_UFRPE_2020.pdf
http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/GUIA_PR%C3%81TICO_DE_PLANEJAMENTO_ESTRAT%C3%89GICO_NA_UFRPE_2020.pdf
http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/GUIA_PR%C3%81TICO_DE_PLANEJAMENTO_ESTRAT%C3%89GICO_NA_UFRPE_2020.pdf
http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/Guia%20para%20Comiss%C3%B5es%20Tem%C3%A1ticas_ajuste_fevereiro1.pdf
http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/Guia%20para%20Comiss%C3%B5es%20Tem%C3%A1ticas_ajuste_fevereiro1.pdf
http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/Guia%20para%20Comiss%C3%B5es%20Tem%C3%A1ticas_ajuste_fevereiro1.pdf


153 

 

Utilização dos resultados da 
autoavaliação institucional no 
planejamento do seu 
curso/Departamento ou 
Unidade Acadêmica/Unidade 
Organizacional 

Institucionalizar práticas de 
autoavaliação e planejamento 
em Cursos/Departamentos ou 
Unidades Acadêmicas/Unidades 
Organizacionais; 

 
 
UAEADTec 

 
 
Em 
execução 

 
 
Alguns cursos já fazem autoavaliação periódica (ex: BAP e LP)  

Utilização dos resultados da 
autoavaliação institucional no 
planejamento do seu 
curso/Departamento ou 
Unidade Acadêmica/Unidade 
Organizacional 

 
Dar visibilidade às ações e 
melhorias baseadas na 
autoavaliação por meio de 
cartazes e mídias. 

 
 
UAEADTec 

 
 
Finalizado 

 
 
Cartazes em papel A3  

Utilização dos resultados da 
autoavaliação institucional no 
planejamento do seu 
curso/Departamento ou 
Unidade Acadêmica/Unidade 
Organizacional 

Dar visibilidade às ações e 
melhorias baseadas na 
autoavaliação por meio de 
cartazes e mídias. 

 
 
UAEADTec 

 
 
Em 
elaboração 

 
 
Criação dos cartazes virtuais para divulgação em mídias sociais.  

Ações de planejamento no 
seu curso/Departamento ou 
Unidade Acadêmica/Unidade 
Organizacional 

Institucionalizar práticas de 
autoavaliação e planejamento 
em Cursos/Departamentos ou 
Unidades Acadêmicas/Unidades 
Organizacionais; 

 
UAEADTec 

 
Em 
elaboração 

 
Acordado com a PROPLAN para início do planejamento estratégico da 
Unidade em abril/2021  

Ações de planejamento no 
seu curso/Departamento ou 
Unidade Acadêmica/Unidade 
Organizacional 

Dar visibilidade às ações de 
planejamento em 
Cursos/Departamentos ou 
Unidades Acadêmicas/Unidades 
Organizacionais por meio de 
cartazes e mídias. 

 
 
UAEADTec 

 
 
Não iniciado 
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Acesso ao questionário de 
autoavaliação da UFRPE no 
site da CPA 

Reuniões com a STD e com a 
UFRN para buscar estratégias 
de adequar o questionário da 
UFRPE no SIGAA.  

 
CPA/STD 

 
Em 
andamento 

  

 

 
Projeto de Autoavaliação 
Institucional adotado pela 
CPA 

Atualização a cada ciclo 
avaliativo; 
Ampliar estratégias de 
divulgação do projeto de 
autoavaliação através de sites, 
emails e redes sociais.  

 
 
CPA/ASCOM 

 
 
Em 
andamento 

 

 

 
 
 
 
 
Acesso aos relatórios de 
autoavaliação da UFRPE 

Ampliar estratégias de 
divulgação dos relatórios de 
autoavaliação através de sites, 
emails e redes sociais. 
Ampliação do formato de 
divulgação dos relatórios: 
cartazes impressos e mídias 
com as melhorias institucionais; 
Discussão dos resultados com 
os gestores institucionais: 
encontros de autoavaliação e 
CPA itinerante em atividades 
presenciais.  

CPA/ASCOM 
 
 
 
 
CPA/UAEADTEc 
 
 
 
 
 
CPA 

Em 
andamento 
 
 
 
Em 
andamento 
 
 
 
Suspenso 
em função 
da pandemia 

 

 

Visibilidade da CPA nas Mídias 
Sociais (Facebook e 
Instagram) 

Ampliar estratégias de 
divulgação das ações e 
atividades da CPA através de 
sites, emails e redes sociais. 

 
CPA/ASCOM 

 
Em 
andamento 

 

 

Utilização dos resultados da 
autoavaliação institucional no 
planejamento do seu 
curso/Departamento ou 

Institucionalização do uso dos 
resultados da autoavaliação no 
planejamento da instituição por 
meio do no novo PDI. 

Comissão temática 
sobre avaliação no 
PDI 

Em 
andamento 

 

 



155 

 

Unidade Acadêmica/Unidade 
Organizacional 

Ações de planejamento no 
seu curso/Departamento ou 
Unidade Acadêmica/Unidade 
Organizacional 

Institucionalização do uso dos 
resultados da autoavaliação no 
planejamento da instituição por 
meio do no novo PDI. 

Comissão temática 
sobre avaliação no 
PDI 

Em 
andamento 

 

 

Conhecimento sobre o Plano 
de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) 

Elaboração de Plano de 
Comunicação para o PDI 2021-
2030 

PROPLAN/ 
COMISSÃO 
EXECUTIVA DO 
PDI/ASCOM 

Concluído 
 
 

http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/Plano%
20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20PDI.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/Plano%20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20PDI.pdf
http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/Plano%20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20PDI.pdf
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Eixo 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Quadro 25 - Plano de ação referente a Desenvolvimento Institucional 

Item avaliado Ação Setor Situação Observação 

Conhecimento sobre o Plano 
de gestão de Logística 
Sustentável (PLS) da UFRPE 

Criação do Painel Anual do PLS. 
Um Painel é uma forma de 
apresentação dos resultados 
dos trabalhos realizados em 
torno de um tema. As equipes 
contrapõem suas conclusões a 
partir de diferentes pontos de 
vista ou complementam as 
conclusões a partir da mesma 
perspectiva 

 

PROPLAN / ASCOM 
/ COMISSÃO 

MOBILIZADORA 

 

Em elaboração 

A Coordenadoria de sustentabilidade/PROPLAN participou do VIII 
ENSEDUC, evento coordenado pela PROGEPE, e também promoveu, 
em 2019, o primeiro Simpósio dos ODS em Pernambuco, divulgando, 
dentre outras questões, os resultados referentes ao PLS para toda 
comunidade acadêmica e sociedade. Para os próximos Planos de 
Logística Sustentável está previsto a criação de um Painel de 
divulgação de resultados 

 

Atuação da UFRPE na 
promoção da sustentabilidade 

Publicização das atividades, 
participação em eventos e 
fóruns e aprovação de Planos 
de comunicação setoriais. 
Criação de uma LIGA pela 
Sustentabilidade, para 
promover o estudo sobre 
sustentabilidade, através da 
atividade voluntária dos alunos 
da UFRPE e promoção da 
qualificação profissional pelos 
professores, alinhadas às ações 
desenvolvidas pela CS-
PROPLAN, com o intuito de 
alcançar padrões de 
sustentabilidade na UFRPE e 
seu entorno  

 

 

 

PROPLAN / ASCOM 

 

 

 

Em elaboração 

 

 

Com a aprovação do novo PDI, diversas metas consistem em 
elaboração e execução de Planos de Comunicação setoriais 
(referentes a gestão integrada de resíduos sólidos, recursos hídricos) 

Liga pela sustentabilidade é uma iniciativa que esta sendo pensada em 
parceria com a UFPE, para início em 2021 
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Atuação da UFRPE na 
promoção da sustentabilidade 

Criação da Central PDI com 
destaque no site da UFRPE. 
Espaço dedicado a informações 
do PDI e sobre o processo de 
elaboração do novo PDI  

 
 
PROPLAN/ASCOM 

 
 
Concluído 
 

 
http://www.ufrpe.br/br/content/central-pdi-2021-2030-participe-da-
constru%C3%A7%C3%A3o-coletiva-do-futuro-da-ufrpe 
A manutenção das informações é feita de forma contínua. 

 

Manutenção da Central do PDI 
e Transparência no processo de 
elaboração do PDI através de 
relatos de todas as reuniões da 
comissão Executiva 

 
 
PROPLAN 

 
 
Em andamento 

 
http://ww2.proplan.ufrpe.br/br/content/comiss%C3%A3o-executiva-
pdi 
 

Elaboração de vídeo sobre o PDI PROPLAN/ASCOM Concluído https://www.instagram.com/p/CGqDFxQlWEJ/ 

Realização de publicações nas 
mídias sociais da UFRPE e da 
PROPLAN sobre a elaboração do 
PDI. 

 

PROPLAN/ASCOM 

Em andamento 
(atividade 
contínua)  

https://www.instagram.com/p/CGDZ1wnHDa9/ 

https://www.facebook.com/UFRPEoficial/posts/3502778693111659 

https://www.instagram.com/p/CHiGzr8LOHv/ 

Realização de live com Tania 
Bacelar no canal do Youtube da 
UFRPE para inaugurar o 
processo de construção do PDI 
2021-2030.  

 
 
PROPLAN/ASCOMz 

 
 
Concluído 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uWqeHaGTBqY 

Alinhamento das diretrizes e 
objetivos estratégicos do 
Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) com as 
ações executadas na UFRPE 

 
Acompanhamento das ações do 
PDI (2013-2020) por meio do 
relatório de gestão. 
 

 
 
PROPLAN 

 
 
Concluído 

 
Os relatórios de gestão 2018, 2019 e 2020 no capítulo de resultados 
fazem a ligação entre as diretrizes propostas no PDI e o que foi 
executado. 

 

http://www.ufrpe.br/br/content/central-pdi-2021-2030-participe-da-constru%C3%A7%C3%A3o-coletiva-do-futuro-da-ufrpe
http://www.ufrpe.br/br/content/central-pdi-2021-2030-participe-da-constru%C3%A7%C3%A3o-coletiva-do-futuro-da-ufrpe
http://ww2.proplan.ufrpe.br/br/content/comiss%C3%A3o-executiva-pdi
http://ww2.proplan.ufrpe.br/br/content/comiss%C3%A3o-executiva-pdi
https://www.instagram.com/p/CGqDFxQlWEJ/
https://www.instagram.com/p/CGDZ1wnHDa9/
https://www.facebook.com/UFRPEoficial/posts/3502778693111659
https://www.instagram.com/p/CHiGzr8LOHv/
https://www.youtube.com/watch?v=uWqeHaGTBqY
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Atuação da UFRPE na 
promoção da igualdade 
étnico-racial 

Fortalecer as políticas de 
inclusão; 

UAEADTec Não iniciado  
 

 
Atuação da UFRPE na 
promoção da igualdade 
étnico-racial 
 

 
Garantir a continuidade dos 
alunos de baixa renda, a partir 
das políticas de atendimento ao 
discente. 

 
 
UAEADTec 

 
Em 
execução 

Criação do NAPS - Núcleo de Assistência e Promoção à Saúde - 
Acompanhar os alunos quanto a continuidade do curso, verifica 
ausências, assistência psicoemocional, entre outras ações; Projeto 
alunos conectados - garantir acesso a internet via pacote de dados; 
Bolsa de estudos do Banco Santander; Bolsas de monitoria; Bolsas de 
PIBIC. 

 

 
Atuação da UFRPE na 
promoção dos Direitos 
Humanos 

Parceria com o Instituto Menino 
Miguel para promoção de 
cursos na modalidade EAD 
versando sobre Direitos 
Humanos, Conselhos Tutelares 
e Terceira Idade. 

 
 
UAEADTec 

 
 
Em 
elaboração 

 

 

Atuação da UFRPE na 
promoção dos Direitos 
Humanos 

Novas práticas pedagógicas 
para alunos com deficiência 
visual (na Licenciatura em 
História); 

 
UAEADTec 

 
Em 
execução 

 

 

Atuação da UFRPE na 
promoção dos Direitos 
Humanos 

Criação do site no modelo 
institucional  daUAEADTec com 
mais acessibilidade. 

UAEADTec Em 
elaboração 

 
 

Criação de Comissão ampliada 
de Planejamento para 
Promover e sistematizar o 
monitoramento dos objetivos 
estratégicos do PDI 

PROPLAN / 
Comissão de 
Planejamento 

Previsto Ação sugerida no PDI 2021-2030 que está em elaboração. 
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Atuação da UFRPE na 
valorização da diversidade 

Promoção de Projetos de 
Pesquisa, bem como suas 
respectivas publicações sobre a 
temática LGBT.  

 
UAEADTec 

 
Em 
execução 

 
Mestrado em Letras (PROGEL)  

Atuação da UFRPE na 
promoção do 
desenvolvimento econômico 
e social 

Parceria com a PROEXC para 
formação de professores 
interessados em criar cursos na 
modalidade EAD. 

 
UAEADTec 

 
Em 
elaboração 

 

 

 
Conhecimento sobre o Plano 
de Desenvolvimento 
Institucional 

Participação de docentes e 
técnicos em vários grupos de 
trabalho para apoio na 
elaboração do PDI/UFRPE ciclo 
2021 - 2024 no que tange às 
demandas da UAEADTec. 

 
 
UAEADTec 

 
 
Em 
execução 

 

 

Atuação da UFRPE na 
promoção da produção 
artística 

Projeto Artes na UFRPE  
Projeto AVISTEC do curso de 
Licenciatura em Artes Visuais 
com Ênfase em Digitais - LAVD. 

 
UAEADTec 

 
Em 
execução 
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Eixo 3  - POLÍTICAS ACADÊMICAS 

Políticas de Ensino 

Quadro 26 - Plano de ação referente a Políticas Acadêmicas (Ensino) 

Item avaliado Ação Setor Situação Observação 

 
 
 
 
 
Articulação entre teoria e 
prática nas disciplinas 

Propor a participação de 
discentes e docentes na 
formulação e execução de 
Planos e Projetos de 
sustentabilidade, promovendo 
o intercâmbio de conhecimento 
entre a atividade pedagógica, a 
atividade de gestão da UFRPE e 
o empreendedorismo, 
possibilitando a formação do 
aluno para os desafios práticos 
da futura atividade profissional 

 
 
 
 
PROPLAN / 
Departamentos 
Acadêmicos / IPÊ 

 
 
 
 
Em execução 

 
 
 
Parceria com o Programa de Iniciação ao Empreendedorismo – PIEMP do 
Instituto Ipê de inovação, pesquisa e empreendedorismo na UFRPE. A 
primeira parceria esta sendo gestada para início no ano de 2021, com 
uma STARTUP incubada no IPÊ (RECyclus)  

Diversificação das 
estratégias de ensino e 
Diversificação dos 
instrumentos avaliativos 
(presencial e a distância) 

 
Manter, fortalecer e ampliar 
formação continuada docente; 
 

 
DDP/PROGEPE e 
PREG 

 
Em execução 

 
Está sendo realizado a formação desde 2020 em parceria DDP/PROGEPE 
e PREG.  

Articulação entre teoria e 
prática 

Propor formação continuada 
para os docentes sobre a 
temática. 

DDP/PROGEPE e 
PREG 

Em execução Está sendo realizado a formação desde 2020 em parceria DDP/PROGEPE 
e PREG.  

Ava nas atividades de ensino 

Ofertar formação continuada 
sobre o uso de Tecnologias da 
Informação e Comunicação, em 
especial sobre o AVA e o Google 

DDP/PROGEPE e 
PREG 

Em execução Está sendo realizado a formação desde 2020 em parceria DDP/PROGEPE 
e PREG.  
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Classroom; 
Buscar alternativas de 
acessibilidade no AVA para 
estudantes e professores com 
deficiência visual, a exemplo de 
audiodescrição.  

Oferta institucional de 
formação didático-
pedagógica contínua na 
UFRPE, inclusive para os 
professores que atuam na 
EAD 

Manter e fortalecer formação 
didático-pedagógica contínua, 
além das ofertadas no período 
probatório docente; 
Manter evento institucional 
sobre a prática pedagógica 
docente, a exemplo do 
seminário sobre ensino remoto; 
Discutir no nível institucional 
temas como evasão, retenção, 
avaliação, ensino híbrido ou 
temas relevantes para a prática 
docente;  
Manter curso de formação para 
professores formadores e 
tutores virtuais específico para 
a UAEADTec; 
Fortalecer a parceria PREG - 
PROGEPE - UAEADTec na oferta 
de cursos de formação 
continuada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DDP/PROGEPE,  
PREG e UAEADTec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em execução 

 
 
 
 
 
 
 
 
Está sendo realizado a formação desde 2020 em parceria DDP/PROGEPE, 
PREG e UAEADTec. 

 

Sistema de Seleção 
Unificada (SISU) como a 
principal forma de ingresso 
aos cursos de graduação 
(presencial e a distância) 

 
Envidar esforços junto à SESU 
para que os cursos EaD sejam 
ofertados no SISU 

 
PREG 

 
Em 
elaboração 

 
Em discussão no Fórum de Pró-Reitores de Graduação 
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Diversificação das 
estratégias de ensino e 
Diversificação dos 
instrumentos avaliativos 
(presencial e a distância) 

Manter, fortalecer e ampliar 
formação continuada docente; 

UAEADTec Finalizado Criação da Comissão de Formação Continuada de Docentes por meio da 
PORTARIA nº 013/2020, de 15/05/2020, que visa promover a formação 
continuada do corpo docente da Unidade e da UFRPE  

Diversificação das 
estratégias de ensino e 
Diversificação dos 
instrumentos avaliativos 
(presencial e a distância) 

Partilhar experiências exitosas 
na prática de ensino docente e 
divulgar entre os professores. 

UAEADTec Em execução Projeto Docência Colaborativa, em parceria com a UFRGS, onde profs 
compartilham experiências docentes 

 

Práticas de 
interdisciplinaridade 

Apresentar de forma clara as 
práticas de interdisciplinaridade 
adotadas pelos cursos no PPC; 

UAEADTec Em execução Todos os PPC da Unidade foram revisados e passaram a implementar tal 
prática  

Práticas de 
interdisciplinaridade 

Formalizar grupos de estudos 
que façam a interlocução entre 
as várias áreas dos cursos; 

UAEADTec Não iniciado  
 

Práticas de 
interdisciplinaridade 

Propor atividades integradoras 
nos cursos. 

UAEADTec Em execução Alguns cursos já implementam essas atividades integradoras, a exemplo 
de Pedagogia  

Articulação entre teoria e 
prática 

Atualizar continuamente o PPC 
dos cursos a fim de identificar 
lacunas apontadas pelos 
relatórios da CAME; 

UAEADTec Em 
elaboração 

Foram realizadas reuniões da CAME com os cursos, mas com a pandemia 
essas ações diminuiram de prioridade  

Articulação entre teoria e 
prática 

Propor formação continuada 
para os docentes sobre a 
temática. 

UAEADTec Finalizado Criação da Comissão de Formação Continuada de Docentes por meio da 
PORTARIA nº 013/2020, de 15/05/2020, que visa promover a formação 
continuada do corpo docente da Unidade e da UFRPE 
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Práticas de integração 
atividades de ensino e 
pesquisa 

Atualizar continuamente o PPC 
dos cursos a fim de fortalecer a 
articulação entre o ensino e a 
pesquisa; 

UAEADTec Finalizado Todos os PPC da Unidade foram revisados e passaram a implementar tal 
prática. Além disso, o PROGEL tem articulado pesquisas com a Lic. Letras  

Práticas de integração 
atividades de ensino e 
pesquisa 

Incentivar grupos de pesquisa 
nos cursos de graduação. 

UAEADTec Não iniciado  
 

Práticas de integração entre 
atividades de ensino e 
extensão 

Discutir e implementar práticas 
de curricularização da extensão 
no PPC dos cursos de 
graduação; 

UAEADTec Em 
elaboração 

Foram realizadas palestras de sensibilização sobre o assunto (PROExC e 
EaD) (fase inicial)  

Práticas de integração entre 
atividades de ensino e 
extensão 

Apresentar na construção do 
novo PDI política de 
curricularização da extensão 

UAEADTec Em 
elaboração 

A EaD tem apoiado a PROExC nessa atividade 
 

AVA nas atividades de 
ensino 

Ofertar formação continuada 
sobre o uso de Tecnologias da 
Informação e Comunicação, em 
especial sobre o AVA e o Google 
Classroom; 

UAEADTec Em execução A Comissão de Formação Continuada realizou mais de 10 cursos para 
centenas de alunos, técnicos e professores em 2020 e 2021 

 

AVA nas atividades de 
ensino 

Buscar alternativas de 
acessibilidade no AVA para 
estudantes e professores com 
deficiência visual, a exemplo de 
audiodescrição. 

STD Não iniciado Problema sério a ser resolvido pela STD 

 

Acesso aos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos 

Disponibilizar todos os PPCs no 
site institucional da UFRPE, das 
Unidades Acadêmicas e dos 
cursos de graduação. 

UAEADTec Em execução Os PPCs dos cursos são disponibilizados aos discentes através da sala da 
coordenação do curso no AVA. Alguns cursos já estão disponibilizando 
também na página pública da EaD  
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Oferta institucional de 
formação didático-
pedagógica contínua na 
UFRPE, inclusive para os 
professores que atuam na 
EAD 

Manter curso de formação para 
professores formadores e 
tutores virtuais específico para 
a UAEADTec; 

UAEADTec Finalizado A Comissão de Formação Continuada realiza, semestralmente, curso de 
formação para professores bolsistas 

 

Oferta institucional de 
formação didático-
pedagógica contínua na 
UFRPE, inclusive para os 
professores que atuam na 
EAD 

Fortalecer a parceria PREG - 
PROGEPE - UAEADTec na oferta 
de cursos de formação 
continuada. 

UAEADTec Finalizado Parceria bem efetiva e com centenas de cursistas formados 

 

Ações de prevenção à 
evasão 

Monitorar continuamente a TSG 
no nível institucional e no nível 
do curso; 

UAEADTec Em execução Criação de Comissão de Evasão e Retenção, com os resultados sendo 
discutidos entre os Coord. de Curso e a Coord. Geral  

Ações de prevenção à 
evasão 

Apresentar os dados da TSG em 
seminários e/ou câmara de 
ensino; 

UAEADTec Não iniciado  
 

Ações de prevenção à 
evasão 

Mapear planejamento 
institucional das ações de 
prevenção à evasão no nível do 
curso (em relação às questões 
internas do curso). 

UAEADTec Não iniciado  

 

Ações de prevenção à 
evasão 

Ampliar a divulgação das ações 
de prevenção à evasão através 
de sites e mídias sociais; 

UAEADTec Em execução Por meio de um projeto de extensão, agora a Unidade tem uma política 
de comunicação nas redes sociais em plena atividade (da Unidade e de 
alguns cursos) 

 

Ações de prevenção à 
evasão 

Fortalecer as políticas de apoio 
aos discentes; 

UAEADTec Em execução Criação do NAPS - Núcleo de Assistência e Promoção à Saúde - 
Acompanhar os alunos quanto a continuidade do curso, verifica 
ausências, assistência psicoemocional, entre outras ações; Projeto 
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alunos conectados - garantir acesso a internet via pacote de dados; Bolsa 
de estudos do Banco Santander; Bolsas de monitoria; Bolsas de PIBIC; 

Ações de prevenção à 
evasão 

Divulgação e uso dos dados da 
graduação produzidos pelo 
Laboratório dos Dados da 
Graduação no planejamento de 
ações. 

UAEADTec Não iniciado  

 

Ações de prevenção à 
retenção 

Monitorar continuamente a TSG 
no nível institucional e no nível 
do curso; 

UAEADTec Em execução Reuniões semestrais da COAA 
 

Ações de prevenção à 
retenção 

Apresentar os dados da TSG em 
seminários e/ou câmara de 
ensino; 

UAEADTec Não iniciado  
 

Ações de prevenção à 
retenção 

Mapear disciplinas que 
apresentem maior índice de 
retenção através da Ciência dos 
dados ou Observatório dos 
Dados da Graduação; 

UAEADTec Não iniciado  

 

Ações de prevenção à 
retenção 

Ampliar a divulgação das ações 
de prevenção à retenção 
através de sites e mídias sociais; 

UAEADTec Não iniciado  
 

Ações de prevenção à 
retenção 

Fortalecer as políticas de apoio 
aos discentes. 

UAEADTec Em execução Cursos de nivelamento, avaliação semestral das disciplinas pelos 
discentes, reuniões internas dos polos com a tutoria presencial para 
ouvir as demandas dos estudantes e reuniões com os estudantes 
ingressantes ao final do 1º período para ouvir as demandas. Suporte 
online a todos os discentes, dadas as circunstância da pandemia. 
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Ações de prevenção à 
retenção 

Divulgação e uso dos dados da 
graduação produzidos pelo 
Laboratório dos Dados da 
Graduação no planejamento de 
ações. 

UAEADTec Não iniciado  

 

Atuação da Comissão de 
Orientação e 
Acompanhamento 
Acadêmico (COAA) 

Buscar estratégias de dar 
visibilidade em relação a 
atuação da comissão; 

UAEADTec Não iniciado  

 

Atuação da Comissão de 
Orientação e 
Acompanhamento 
Acadêmico (COAA) 

Mapear as disciplinas que levam 
à retenção a partir dos dados do 
Observatório dos dados da 
Graduação; 

UAEADTec Não iniciado  

 

Atuação da Comissão de 
Orientação e 
Acompanhamento 
Acadêmico (COAA) 

Avaliar a ação de combate à 
retenção para as disciplinas de 
cálculo; 

UAEADTec Não iniciado  

 

Atuação da Comissão de 
Orientação e 
Acompanhamento 
Acadêmico (COAA) 

Atuar de forma preventiva e 
não diagnóstica. 

UAEADTec Não iniciado  

 

Oferta de bolsas para o 
programa de monitoria da 
UFRPE 

Buscar estratégias de ampliar a 
oferta de bolsas de monitoria 
junto ao órgão mantenedor; 

UAEADTec Em execução Foram ofertadas 10 bolsas em 2020.2 e mais 10 bolsas em 2021.1 
 

Oferta de bolsas para o 
programa de monitoria da 
UFRPE 

Incentivar aos professores e 
alunos a participarem da 
monitoria voluntária; 

UAEADTec Em execução Vários alunos realizaram monitoria voluntária em 2020 e 2021 
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Oferta de bolsas para o 
programa de monitoria da 
UFRPE 

Promover a monitoria com 
bolsa como estratégia de 
prevenção à retenção e à 
evasão. 

UAEADTec Em execução Os cursos de Licenciatura em Física, Artes Visuais, História e o Bach. 
Adm. Pública foram contemplados com bolsas nos programas de 
Monitoria 
 

 

Oferta de vagas em 
programas de intercâmbio 
nacional e internacional 

Ampliar o número de convênios 
institucionais para a promoção 
do intercâmbio nacional e 
internacional, inclusive para 
estudantes da UAEADTec; 

UAEADTec Em execução Foi estabelecida parceria da EaD com o Núcleo de Idiomas (NID) UFRPE 
para oferta de cursos com suporte do AVA EaD. Nos cursos oferecidos, 
os alunos da EaD também puderam participar como cursistas ou 
monitores 

 

Oferta de vagas em 
programas de intercâmbio 
nacional e internacional 

Prospecção e celebração de 
parcerias com universidades 
estrangeiras para mobilidade 
acadêmica 

NINTER/IPÊ Em 
execução 

Ação continuada prevista no Plano de Internacionalização 

 

Oferta de vagas em 
programas de intercâmbio 
nacional e internacional 

Oferta de turmas online de 
cursos de idiomas 

NINTER/IPÊ e 
NID/DEd 

Em 
execução 

Ampliação de oferta de vagas em cursos online 
 

Oferta de vagas em 
programas de intercâmbio 
nacional e internacional 

Realização do I Fórum de 
Internacionalização 

NINTER/IPÊ Em 
elaboração 

Realização do I Fórum de Internacionalização no I Congresso IPÊ, evento 
da XX JEPEX a ser realizado em Abril de 2021  

Oferta de vagas em 
programas de intercâmbio 
nacional e internacional 

Lançamento do portal temático 
de ações e serviços de parcerias 

IPÊ Em 
implantação 

Portal web com as aç 
ões e serviços gerenciados pelo NURI/IPÊ.  

Diversificação dos 
instrumentos avaliativos e 
das estratégias de ensino 

Elaboração e divulgação do Guia 
de Acessibilidade para 
docentes, com orientações, 
estratégias e adaptações 
necessárias para práticas 
heterogêneas que permitam a 
inclusão das pessoas com 

NACES Em elaboração  
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deficiência. 

Ações institucionais de 
prevenção à retenção e 
evasão em disciplinas 

Oferta de suporte pedagógico 
aos estudantes com deficiência/ 
necessidades educacionais 
especiais 
Oferta do Programa Monitor 
Apoiador, onde estudantes sem 
deficiência são tutores de 
estudantes com deficiência 
(Tutoria por pares) 

NACES Em execuçãol  

 

Ações institucionais de 
capacitação para práticas 
pedagógicas voltadas aos 
estudantes com deficiência 

Manter e fortalecer formação 
didático-pedagógica contínua, 
além das ofertadas no período 
probatório docente; 
 

NACES Em execução  

 

Ava nas atividades de ensino Buscar alternativas de 
acessibilidade no AVA para 
estudantes e professores com 
deficiência visual, a exemplo de 
áudiodescrição.  

NACES e STD Em elaboração Já houve diversas reuniões para melhorias da acessibilidade no AVA, mas 
há muitos empecilhos. 
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Políticas de Pesquisa 

Quadro 27- Plano de ação referente a Políticas Acadêmicas (Pesquisa) 

Item avaliado Ação Setor Situação Observação 

Participação em grupos e/ou 
núcleos  de pesquisa na 
UFRPE e com outras 
instituições de ensino 

Mapeamento do ecossistema 
de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação (PD&I) da UFPE 

IPÊ Em 
execução 

Cadastramento de 83 unidades de PD&I da UFRPE. Nova chamada de 
cadastramento prevista para 2021.  

Oferta da UFRPE para editais 
de projetos de pesquisa e de 
incentivo à iniciação científica 

Abertura de editais internos 
para divulgação e seleção de 
propostas elegíveis a editais de 
financiamento 

NUPESQ/IPÊ Em 
execução 

Lançamento de editais internos para submissão de propostas 
institucionais na chamada pública de fomento à pesquisa (Ex: FINEP)  

Oferta de bolsas de iniciação 
científica para o 
desenvolvimento de pesquisa 

Incremento de bolsas PIBIC 
financiadas pelo CNPQ 

PRPG e IPÊ Finalizado Aumento do número de bolsas PIBIC e aquisição das primeiras duas 
bolsas de PIBIC-AF (Ações Afirmativas)  

Promoção de eventos 
científicos da UFRPE 

Realização do I Congresso IPÊ - 
Inovação, Pesquisa, 
Empreendedorismo e Relações 
Institucionais 

IPÊ Em 
elaboração 

Realização do I Congresso IPÊ, evento da XX JEPEX da UFRPE a ser 
realizado em Abril/2021  

Apoio da UFRPE para 
publicação de pesquisas 

Readequação do Programa 
Publica Rural 

NUPESQ/IPÊ Em 
elaboração 

Revisão da resolução que normatiza o programa Publica Rural a ser 
gerenciado pelo IPÊ  

Apoio da UFRPE para 
publicação de pesquisas 

Lançamento de portal temático 
de programas e serviços de 
pesquisa 

IPÊ Em 
elaboração 

Desenvolvimento do Portal Web pesquisa.ufrpe.br 
 

Ações de cooperação nacional 
e internacional da UFRPE 

Lançamento de portal temático 
de programas e serviços de 
parcerias institucionais 

IPÊ Em 
elaboração 

Desenvolvimento do Portal Web parcerias.ufrpe.br 
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Ações de cooperação nacional 
e internacional da UFRPE 

Lançamento de portal temático 
de programas e serviços de 
internacionalização 

IPÊ Em 
elaboração 

Desenvolvimento do Portal Web international.ufrpe.br 
 

Ações de cooperação nacional 
e internacional da UFRPE 

Prospecção contínua por 
parceiros estrangeiros para 
pesquisa e mobilidade 
internacional 

NINTER/IPÊ Em 
execução 

Ação continuada prevista no Plano de Internacionalização da UFRPE 

 

Ações de cooperação nacional 
e internacional da UFRPE 

Elaboração de calendário de 
oportunidades internacionais 
de fomento 

NINTER/IPÊ Em 
elaboração 

Mapeamento das oportunidades em editais, chamadas e concursos 
internacionais  

Inserção científica da UFRPE 
no âmbito nacional e 
internacional 

Divulgação de ações, programas 
e resultados de pesquisa e 
internacionalização em redes 
sociais 

IPÊ Em 
execução 

Postagem de cards no perfil @ipeufrpe no Instagram e Twitter, além 
dos canais oficias da UFRPE  

Participação em grupos e/ou 
núcleos de pesquisa na UFRPE 
e com outras instituições de 
ensino 

Reunião com as Comissões de 
Pesquisa da UFRPE para 
estimular a criação dos grupos 
de pesquisa 

PRPPG/Copesq Finalizado  

 

Parcerias da UFRPE com 
instituições externas de 
pesquisa 

Reuniões com a Direção do IPA, 
para reestabelecer o Acordo de 
Cooperação UFRPE x IPA, 
incentivando o 
desenvolvimento de teses e 
dissertações da UFRPE em 
parceria com os técnicos do IPA 
e utilizando as estruturas das 
Unidades do IPA no interior e 
em consonância ao Plano 
Plurianual de Trabalho do IPA.  

PRPPG/Copesq Finalizado  
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Parcerias da UFRPE com 
empresas para o 
desenvolvimento de 
pesquisas 

Participação na Chamada 
EMBRAPII 01-2020 da 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
PESQUISA E INOVAÇÃO 
INDUSTRIAL – EMBRAPII. 
Processo de seleção para 
credenciamento de Unidades 
EMBRAPII (UEs), credenciar a 
receber recursos financeiros 
para prospectar e executar 
projetos de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação 
(PD&I), em parceria com 
empresas industriais, em área 
de competência. 
Ademais, a PRPPG tem 
incentivado aos Programa de 
Pós-graduação Stricto Sensu a 
desenvolverem projetos de 
dissertações e teses em 
parceria com empresas privadas 
na resolução de problemas da 
sociedade. Neste contexto, a 
PRPPG apoiou a criação do PPG 
em Saúde Única (Doutorado 
Profissional em Saúde Única), 
onde o quadro de discentes são 
profissionais do setor 
empresarial em Medicina 
Veterinária, o qual financia do 
PPG por meio de convênio com 
a UFRPE> 

PRPPG Finalizado / 
Andamento 
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Oferta da UFRPE para editais 
de projetos de pesquisa e de 
incentivo à iniciação científica 

Para apoio à pesquisa científica, 
tecnológica e de inovação, foi 
lançado o Edital 015/2018. O 
apoio à iniciação científica, 
anualmente é lançado o edital 
para o Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica 
e Programa de Iniciação 
Científica Voluntária. 
Há também: Prêmio de 
Pesquisa Profa. Maria Menezes, 
(Resolução do CEPE 24/2013), 
premia os melhores 
pesquisadores da UFRPE nas 
seguintes grandes 
áreas/subáreas: 1. Ciências 
Agrárias I; 2. Medicina 
Veterinária, Zootecnia e 
Recursos Pesqueiros e Ciência 
de Alimentos; 3. Ciências 
Biológicas e Ciências da Saúde; 
4. Ciências Exatas e da Terra e 
Engenharias; 5. Ciências 
Humanas, Ciências Sociais 
Aplicadas, Linguística, Letras e 
Artes. E premia as melhores 
Teses e Dissertações Prof. 
Dárdano de Andrade Lima 
(Resolução CEPE do 25/2013) 
reconhecerá o mérito 
acadêmico das melhores Teses 
e Dissertações dos PPG´sStricto 
Sensu da UFRPE. 

PRPPG/Copesq e 
PRPPG/Coor. de 
Programas 
Especiais 

Em 
andamento 
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Oferta de bolsas de iniciação 
científica para o 
desenvolvimento de pesquisa 

O apoio à iniciação científica, 
anualmente é lançado o edital 
para o Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica 
e Programa de Iniciação 
Científica Voluntária 

PRPPG/Coor. de 
Programas 
Especiais 

Em 
andamento 

 

 

Apoio da PRPG/IPÊ para 
participação em editais de 
agências de fomento 
(Pesquisa) 

A PRPG/Copesq realiza a ampla 
de divulgação de editais das 
agências de fomento para apoio 
a pesquisa científica, 
tecnológica e de inovação, a 
exemplo do Edital Universal do 
CNPq, Auxílio à Pesquisa APQ da 
Facepe, entre outros. Além 
desses, a UFRPE sempre 
participou dos editais Finep de 
2018: CHAMADA PÚBLICA 
MCTIC/FINEP/CT-INFRA – 
CAMPI UNIVERSITÁRIOS 
REGIONAIS E NOVAS 
UNIVERSIDADES – 02/2018; 
CHAMADA PÚBLICA 
MCTIC/FINEP/CT-INFRA – 
CAMPI UNIVERSITÁRIOS 
REGIONAIS E NOVAS 
UNIVERSIDADES – 02/2018;  
CHAMADA PÚBLICA 
MCTIC/FINEP/CT-INFRA 
04/2018 – Temática:  SELEÇÃO 
PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA 
APOIO A PROJETOS 
INSTITUCIONAIS DE 
INFRAESTRUTURA PARA 
PESQUISA CIENTÍFICA E 

PRPG/Copesq Em 
andamento 
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TECNOLÓGICA EM ÁREAS 
TEMÁTICAS; CHAMADA 
PÚBLICA MCTIC/FINEP/AÇÃO 
TRANSVERSAL 01/2018 
Pesquisa e Inovação em 
Saneamento. Além divulga e 
apoio a participação de 
propostas para o edital de fluxo 
contínuo: CHAMADA PÚBLICA 
MCTIC/FINEP/AÇÃO 
TRANSVERSAL – SOS 
EQUIPAMENTOS. SELEÇÃO 
PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA 
O APOIO FINANCEIRO 
CONTÍNUO À MANUTENÇÃO 
CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS 
MULTIUSUÁRIOS 

Incentivo da UFRPE para 
participação de técnicos em 
projetos de pesquisa 

No edital para apoio à pesquisa 
científica, tecnológica e de 
inovação-Edital 015/2018, foi 
para a participação de docentes 
e técnicos administrativos com 
título de doutor.  

PRPG/Copesq Em 
andamento 

 

 

Promoção de eventos 
científicos da UFRPE 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação (PRPPG) 
coordena os seguintes eventos, 
no âmbito da JEPEX 2018 e 
2019: o CIC (Congresso de 
Iniciação Científica); o SIMPOS 
(Simpósio da Pós-Graduação) e 
o o CITI (Congresso de Iniciação 
Tecnológica e Inovação). 

PRPPG/Copesq Em 
andamento 
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Apoio da UFRPE para 
publicação de pesquisas 

A PRPPG tem em fluxo contínuo 
o Edital para concessão de 
Apoio à Publicação de Artigos 
em Periódicos Qualificados, 
Resolução Conselho de 
Curadores  
 RESOLUÇÃO Nº 009/2017. 
Pública Rural. 

PRPPG/Copesq Em 
andamento 

 

 

Apoio financeiro da UFRPE 
para apresentação de 
trabalhos em eventos 

Há o Edital para Concessão do 
Prêmio Emídio Cantídio de 
Oliveira Filho em Iniciação 
Científica e Tecnológica. Esse 
Prêmio tem como objetivos 
divulgar e estimular a produção 
Científica e Tecnológica dos 
discentes de graduação da 
UFRPE, sob os aspectos de 
relevância e qualidade do 
relatório final do plano de 
trabalho. A premiação consiste 
em menção honrosa e auxílio 
financeiro para estudante 
apresentar o trabalho 
contemplado com o Prêmio em 
evento científico no País e será 
atribuído em três categorias: 
Iniciação Científica, Iniciação 
Científica – Ensino Médio, e 
Iniciação Tecnológica. Ademais 
a PRPPG incentiva os Programas 
de Pós-graduação Stricto Sensu 
aplicar parte do recurso PROAP 
no apoio aos discentes 
participarem de eventos 

PRPPG/Copesq Finalizado  
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científicos.  

Ações de cooperação nacional 
e internacional da UFRPE 

A UFRPE, por meio da PRPPG 
aprovou o Projeto de 
Internacionalização dos 
Programas de Pós-graduação 
Stricto Sensu no Edital Capes 
PrInt) PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO - 
CAPES/PRINT - EDITAL Nº 
41/2017_. Neste edital, a UFRPE 
captou 13.000.000,00 (treze 
milhões de reais) para 
mobilidade de discentes de 
doutorado, professores da 
UFRPE e visitantes estrangeiros, 
Missões de trabalho no 
exterior.  
As ações de cooperação 
nacional são bastantes apoiadas 
e executadas, especialmente na 
implantação de Programas de 
Pós-graduação Stricto Sensu em 
Rede, a exemplo (Renorbio; 
PROFMAT; PROFLETRAS; 
PROFIS; PROFQUI; PPPG em 
Agroecologia; Desenvolvimento 
e Inovação Tecnológica em 
Medicamentos, Educação, 
Cultura e Identidade; 
Etnobiologia e Conservação da 
Natureza).  

PRPPG/Copesq Em 
andamento 
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Inserção científica da UFRPE 
no âmbito nacional e 
internacional 

A PRPPG atualizou e 
modernizou os sítios na internet 
dos Programas de Pós-
graduação Stricto Sensu, 
disponibilizados também na 
língua inglesa. Por meio desses 
sítios na internet, a UFRPE 
disponibiliza na rede mundial de 
computadores grande parte das 
pesquisas científicas, 
tecnológicas e de inovação, 
bem como as dissertações, 
teses e eventos científicos ) 
http://www.prppg.ufrpe.br/me
strado-e-doutorado).  
Ainda no âmbito da PRPG há o 
sítio da Internet do Programa 
CAPES-PrInt-UFRPE, Programa 
de internacionalização dos 
Programas de Pós-graduação 
Stricto Sensu da UFRPE 
(http://www.print.ufrpe.br/) 

PRPPG/Copesq Em 
andamento 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prppg.ufrpe.br/mestrado-e-doutorado
http://www.prppg.ufrpe.br/mestrado-e-doutorado
http://www.print.ufrpe.br/
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Políticas de Extensão 

Quadro 28 - Plano de ação referente a Políticas Acadêmicas (Extensão) 

Item avaliado Ação Setor Situação Observação 

Incentivo da UFRPE  para  
participação  de  técnicos  
em  projetos  de  extensão 

Possibilitar a utilização de carga 
horária de participação em 
projetos de extensão para fins de 
progressão horizontal do técnico 
participante; 
Com a implementação do registro 
de frequência em pontos 
eletrônicos, pensar na 
possibilidade do uso do banco de 
horas em atividades de extensão; 

DDP 
 
 
DAP 

Não iniciado 
 
 
Cancelado 

É necessário realizar a implantação do SIGRH modulo avaliação de 
desempenho. 
 
Não há possibilidade legal de considerar as horas realizadas de atividade 
de extensão dentro da jornada de trabalho específica do servidor. 
Porém se o servidor tiver banco de horas, ele poderá utilizar da melhor 
maneira que lhe for conveniente. 

 

 Ações da UFRPE voltadas 
para o empreendedorismo 
econômico e social 

Criação do Programa de Iniciação 
ao Empreendedorismo (PIEMP) 

 NEI/IPÊ Em execução   O programa está em execução com oito startups sendo 
acompanhadas. Uma nova rodada  terá início em junho/2021  

 Ações da UFRPE voltadas 
para o empreendedorismo 
econômico e social 

Criação do Programa Rede de 
Mentores 

 NEI/IPÊ Em execução Dezenove mentores (docentes e técnicos) reunidos para validar ideias 
para iniciar um novo negócio  

 Ações da UFRPE voltadas 
para o empreendedorismo 
econômico e social 

Criação do Programa Balcão de 
Ideias 

NEI/IPÊ Em execução Atendimento de membros do NEI a membros da comunidade 
acadêmica que queiram iniciar um negócio  

 Ações da UFRPE voltadas 
para o empreendedorismo 
econômico e social 

Criação do Hub de Educação 
Empreendedora (HEE) 

NEI/IPÊ Em execução Reunião de professores de empreendedorismo da UFRPE para escalar o 
ensino de empreendedorismo na Universidade  

 Ações da UFRPE voltadas 
para o empreendedorismo 

Reestruturação da Incubadora de 
Empresas de Base Tecnológica 

NEI/IPÊ Em execução Relançamento da INCUBATEC para hospedar novas startups 
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econômico e social (INCUBATEC) 

 Ações da UFRPE voltadas 
para o empreendedorismo 
econômico e social 

Desenvolvimento de Portal Web 
temático de oferta de serviços de 
empreendedorismo 

IPÊ Em elaboração Desenvolvimento do portal empreendedorismo.ufrpe.br 
 

 Participação na extensão 
universitária 

Formular  em consulta à 
Comunidade acadêmica Proposta 
de Programas Estratégicos de 
Extensão, por meio de Grupos de 
Trabalho Institucional para 
promover o processo de 
discussão e  elaboração dos 
Programas Estratégicos de 
Extensão, Cultura e Cidadania e a  
Resolução de  atualização dos 
Projetos Políticos Pedagógicos 
para adequação à Resolução 
CNE/CES, 7, 2018, incorporando à 
curricularização da extensão nos 
cursos de graduação 

PROExC/PREG e 
Gabinete da 
Reitoria 

Em elaboração A previsão de término da curricularização está prevista para  dezembro 
de 2022. 
 

Incentivo  da  UFRPE  para  
participação  de  técnicos  
em  projetos  de  extensão 

Possibilitar a utilização de carga 
horária de participação em 
projetos de extensão para fins de 
progressão horizontal do técnico 
participante; 

Coordenação de 
Gestão de 
Programas, 
Projetos e 
Eventos CGPPE - 
PROExC e 
PROGEPE 

 Não iniciado;  
 

Iremos propor à PROGEPE essa ação para ser incorporada aos processos 
de progressão funcional. 

Oferta de editais em 
projetos de extensão da 
UFRPE 

Manter o fluxo de editais 
ofertados pela PROExC; 
Incentivar a participação de 

PROExC  Em execução; . 
 

Os Editais da PROExC se adequarão as proposições dos  Programas 
Estratégicos em fase de elaboração pelos Grupos de trabalho instituídos 
em fevereiro de 2021.  
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discentes e técnicos em projetos 
de extensão da UFRPE; 
Dar seguimento à elaboração das 
Minutas de Programas 
Estratégicos de Extensão 
Universitária, ampliando a oferta 
de editais, e propiciando a 
integração de ensino, pesquisa e 
extensão.  

 

 Participação na extensão 
universitária 

Consolidar os instâncias de 
participação na gestão das 
Políticas de Extensão, por 
intermédio do  Fórum de 
Extensão, Cultura e Cidadania da 
UFRPE, com caráter permanente  
com o propósito de formular, 
estimular, ampliar e democratizar 
políticas acadêmicas de Extensão, 
Cultura e Cidadania 

PROExC, 
Comissões de 
Extensão, 
Unidades 
Acadêmicas, 
Campi Avançados 
e Câmara de 
Extensão 

Em  execução;  O Fórum Permanente de Extensão, Cultura e Cidadania foi Criado em 20 
de agosto 2020, com Comissão  e regimento constituídos  
 

Apoio da pró-Reitoria de 
Extensão, Cultura e 
Cidadania (PROEXC) para 
participação em editais de 
agências de fomento 
 

Criar Programa de Apoio à 
participação em Editais de 
Agências de Fomento pela   
Coordenação de Gestão de 
Programas, Projetos e Eventos 
 

Coordenação de 
Gestão de 
Programas, 
Projetos e 
Eventos CGPPE - 
PROExC 

Em elaboração;  A Coordenação responsável pela criação do Programa de Apoio foi 
criada em 2020, pela Resolução de criação da CGPPE PROEXC nº 
059/2020 - CONSU UFRPE. 

Parcerias da UFRPE com 
instituições externas para  
extensão 

Ampliar as parcerias,  convênios 
com instituições não-
governamentais e comunitárias 
visando fortalecer as 
potencialidades de ações em 
diversas áreas  de atuação da 

PROEXC Em execução;  Estamos firmando convênio com a Casa da Mulher do Nordeste e a 
FETAPE, via um Programa Institucional de Bolsas de Extensão.. 
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universidade; 
Divulgar as parcerias 
estabelecidas e o papel da 
extensão nas atividades 
desenvolvidas. 

Parcerias da UFRPE com 
empresas para o 
desenvolvimento de ações 
de extensão 

Incrementar os processos de 
cooperação com empresas 
privadas, públicas e fundações 
com o intuito de  captação de 
recursos financeiros, buscando 
abranger as diversas áreas de 
atuação presentes na 
universidade (tecnologia, 
educação, ciências agrárias, entre 
outros. 

PROEXC Execução;  
 

Estamos firmando convênio com o  Instituto Agronômico de 
Pernambuco - IPA, via um Programa Institucional de Bolsas de 
Extensão.. 

Promoção de eventos 
culturais e artísticos pela 
UFRPE 

Formular uma Política de 
Promoção de Eventos culturais e 
artísticos da UFRPE articulada ao  
Fórum de Gestão Cultural das  
IFES, no plano Regional e 
Nacional . 

PROExC Em elaboração;  
 

Realizaremos o FORCULT Nordeste em 2021 e estamos vinculados ao 
FORCULT Nacional, que estão em processo de construção.. 

 Aprimorar os modos de 
divulgação digital das atividades 
culturais e artísticas com fotos, 
vídeos e descrição dos eventos 
ocorridos (memória) e divulgar os 
eventos culturais e artísticos 
promovidos pela UFRPE, inclusive 
nas mídias sociais da 
Universidade e da PROEXC, bem 
como nos stories; 

CCAC-PROExC Em execução  
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Ações da UFRPE voltadas 
para o empreendedorismo 
econômico e social 

Desenvolver Ações com o 
Instituto IPÊ, os Departamentos e 
as Unidades Acadêmicas visando 
incentivar o empreendedorismo, 
identificando potenciais que 
promovam o desenvolvimento 
econômico e social, através de 
atividades formativas e 
divulgação de produtos; 

PROExC Em execução; 
 

Estimular  os potenciais identificados nos projetos de extensão, cultura 
e cidadania a cultura do empreendedorismo social. 

Inserção da extensão da 
UFRPE no âmbito regional 

Adequar e atualizar o site da 
PROEXC a fim de ampliar a 
comunicação das  atividades 
extensionistas. 

CCAC-PROExC Em execução;   

 
 
 
 
 
 
 
 
Conhecimento sobre a 
PROEXC 

Criar Repositório Institucional da 
PROExC para guarda e difusão das 
atividades de extensão no âmbito 
regional, nacional e Internacional 

CCAC-PROExC Em elaboração;. O processo de criação do Repositório de Extensão está sendo 
desenvolvido em articulação com ao Sistema Integrado de Bibliotecas-
SIB UFRPE.  

Criar programas de difusão de 
atividades extensionistas nas 
grades de programação de  rádio-
web e rede de tvs universitárias e 
públicas. 

 Em elaboração;  Estamos em diálogo com a Rádio Web-Agroecologia a fim de 
desenvolver Programas articulados de Produção e divulgação de ações 
extensionistas. E realizando parceria com as Universidades Públicas do 
Nordeste, que estão desenvolvendo o  Projeto de programa de TV 
semanal, UniVERciência. 

Divulgar os indicadores de 
impacto das atividades de 
extensão na região de entorno da 
UFRPE 

 Não iniciado; 
Em elaboração; 
Em execução; 
Finalizado; 
Cancelado. 

 

Incentivar a constituição de 
programas e projetos integrados 
de extensão potencializando 

 Em elaboração;  Estamos em diálogo com o FORPROExC  com o intuito de desenvolver 
ações, editais articulados regionalmente. 
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diálogo com comunidade no 
âmbito regional. 

Atuação da UFRPE na 
promoção da igualdade 
étnico-racial 

Consolidar a institucionalização 
da Coordenação de Direitos 
Humanos, Ações Afirmativas e 
Diversidades - CADHD-UFRPE, por 
meio do desenvolvimento de 
Políticas transversais de Ações 
Afirmativas 

CADHD-UFRPE  Em execução; A CADHD-UFRPE foi criada em 2020, pela Resolução nº 059/2020 - 
CONSU UFRPE. 

Atuação da UFRPE na 
valorização da diversidade 

Consolidar a institucionalização 
da Coordenação de Direitos 
Humanos, Ações Afirmativas e 
Diversidades - CADHD-UFRPE, por 
meio do desenvolvimento de 
Políticas transversais de Ações 
Afirmativa 

CADHD-UFRPE Em execução;  A CADHD-UFRPE foi criada em 2020, pela Resolução nº 059/2020 - 
CONSU UFRPE. 

Atuação da UFRPE na 
promoção dos Direitos 
Humanos 

Consolidar a institucionalização 
da Coordenação de Direitos 
Humanos, Ações Afirmativas e 
Diversidades - CADHD-UFRPE, por 
meio do desenvolvimento de 
Políticas transversais de Ações 
Afirmativa 

CADHD-UFRPE  Em execução; 
Finalizado;  

A CADHD-UFRPE foi criada em 2020, pela Resolução nº 059/2020 - 
CONSU UFRPE. 

Práticas de integração entre 
atividades de ensino e 
extensão 

Desenvolver processos de 
discussão, elaboração e 
aprovação de resolução que 
atenda Resolução CNE/CES, 7, 
2018, levando à curricularização 
da extensão nos cursos de 
graduação e  implementar 
práticas de curricularização da 

PREG/PROExC e 
Reitoria UFRPE 

 Não iniciado; 
Em elaboração; 
Em execução; 
Finalizado; 
Cancelado. 

Prevemos que o processo de curricularização seja implementado até  
dezembro de 2022. 
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extensão no PPC dos cursos de 
graduação; 

Conhecimento sobre o 
trabalho e atuação das Pró-
Reitorias 

Desenvolver e/ou atualizar os 
sites das pró-reitorias no mesmo 
padrão oficial adotado pela 
UFRPE. 

ASCOM/STD 
/PROExC 

Em elaboração;   
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Políticas de Apoio ao Discente 

Quadro 29 - Plano de ação referente a Políticas Acadêmicas (Apoio ao Discente) 

Item avaliado Ação Setor Situação Observação 

Adequação da metodologia de 
ensino para discentes com 
deficiência 

Proporcionar formações 
específicas e contínuas para o 
corpo docente sobre a 
temática; 

DDP/PROGEPE, 
NACES e PREG 

Em execução Está sendo realizado curso de formação desde 2020 em parceria 
DDP/NACES/PREG.  

Ações de apoio para discentes 
com dificuldades emocionais 
e/ou psicológicas 

Padronizar protocolos de 
atendimento e 
encaminhamento de 
estudantes, considerando as 
coordenações de curso, o 
Departamento de Qualidade de 
Vida (DQV), o serviço prestado 
pela PROGESTI e o Núcleo do 
Cuidado Humano (NCH); 
 
Criar site para o DQV e para o 
NCH para  ampliar a busca de 
informações, notícias, 
atendimento, etc; 

DQV/PROGESTI/NC
H 

 

 

 

DQV 

Em execução 

 

 

 

 

Em elaboração 

Estamos em fase de elaboração de uma padronização dos protocolos 
de atendimento. 

 

 

Estamos em fase de elaboração de uma Aba no site da PROGEPE 
específico para o DQV, além da criação de um Instagram institucional 
da unidade. 

 

Ações de acolhimento aos 
calouros 
 

Fortalecer as ações de 
acolhimento e recepção aos 
calouros nos cursos de 
graduação da UFRPE, inclusive 
nos cursos de educação a 
distância (áreas de atuação, 
apresentação do curso e da 
Universidade). 

UAEADTec Em execução Todo semestre tem uma aula inaugural (videoconferência) com a 
equipe de gestão do curso e os calouros 
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Ações de acolhimento aos 
calouros 

Incentivar a presença de 
representantes do universo 
profissional (egressos) na 
programação das ações de 
acolhida de calouros 
organizadas pela UFRPE e suas 
respectivas coordenações de 
curso. 

UAEADTec Não iniciado A primeira ação neste sentido foi realizada durante a Feira das 
Profissões de 2020, mas era focada em alunos do ensino médio que 
buscavam informações sobre as profissões  

Disponibilidade de auxílios de 
assistência estudantil/Valor 
dos auxílios de assistência 
estudantil 

Buscar estratégias para incluir 
estudantes da modalidade a 
distância na assistência 
estudantil. 

UAEADTec Em elaboração Projeto Alunos Conectados e Projeto Santander  

Ações de apoio para discentes 
com dificuldades de 
aprendizagem 

Ampliar as estratégias de 
aprendizagem mútua entre os 
discentes, com ampliação e/ou 
aperfeiçoamento da monitoria, 
incluindo o programa “monitor 
apoiador” e a possibilidade de 
formar “alunos tutores” por 
curso; 

UAEADTec Em execução A primeira ação neste sentido está sendo realizada pela Lic. História, 
com apoio do NACES, para dar conta de um novo aluno que é 
deficiente visual  

Ações de apoio para discentes 
com dificuldades de 
aprendizagem 

Dar visibilidade ao serviço de 
apoio pedagógico oferecido 
pela PROGESTI, através das 
mídias sociais. 

UAEADTec Não iniciada   

Ações de apoio para discentes 
com dificuldades emocionais 
e/ou psicológicas 

Criação do NAPS - Núcleo de 
Assistência e Promoção à Saúde 
Acompanhar os alunos quanto a 
continuidade do curso, verifica 
ausências, assistência 
psicoemocional, entre outras 
ações;  

UAEADTec Em execução Iniciada em 2021 
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Adequação da metodologia de 
ensino para discentes com 
deficiência 

Proporcionar formações 
específicas e contínuas para o 
corpo docente sobre a 
temática; 

UAEADTec Em execução Parceria com o NACES na oferta de um curso específico sobre essa 
temática  

Adequação da metodologia de 
ensino para discentes com 
deficiência 

Disponibilizar ferramentas de 
acessibilidade no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA), 
em especial aquelas 
direcionadas aos deficientes 
visuais. 

UAEADTec 
 

Não iniciado Novas práticas pedagógicas para alunos com deficiência visual (na 
Licenciatura em História), mas sem ajustes no AVA 

 

Acompanhamento 
pedagógico do estágio não 
obrigatório remunerado pela 
UFRPE 

Aperfeiçoar os mecanismos de 
acompanhamento pedagógico 
do estudante em estágio não 
obrigatório, em estreita relação 
com os objetivos formativos e 
perfil do egresso dispostos no 
PPC do curso 

UAEADTec 
 

Não iniciado  

 

 
 
Ações de acolhimento aos 
calouros 

Fortalecer as ações da Política 
de Assistência Estudantil no 
acolhimento e recepção aos 
calouros dos cursos de 
graduação da UFRPE na Aula 
Inauguração /Semana de 
Integração  

PROGESTI Em execução   

 

 

 

Disponibilidade de auxílios de 
assistência estudantil 

Enviar ao MEC, e disponibilizar 
para a sociedade, relatório 
específico sobre o impacto 
social da assistência estudantil 
na UFRPE e o 
contingenciamento 
orçamentário da PNAES no 

PROGESTI 

 

 

Em execução 
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Valor dos auxílios de 
assistência estudantil 

ensino presencial. 
Produzir infográficos para 
publicização da importância da 
assistência estudantil no 
rendimento discente nas mídias 
sociais da UFRPE. 

PROGESTI 

 

 

Em execução 

 

 

 
Ações de apoio para discentes 
com dificuldades de 
aprendizagem 

Desenvolvimento de 
atendimentos individuais e 
acompanhamento pedagógico 
que consiste em uma estratégia 
de orientação ao estudante, 
com o objetivo de auxiliar no 
seu processo educacional 
através de planejamentos 
individualizados de ações 
específicas de aprendizagem. 

PROGESTI Em execução  

 

 
 
Ações de apoio para discentes 
com dificuldades emocionais 
e/ou psicológicas 

Atendimento psicológico 
individual e ou grupal para 
discentes em sofrimento 
psíquico que impacte no 
processo de aprendizagem. 
Atividades interdisciplinares de 
prevenção à saúde mental 
voltadas para discentes tendo 
em vista possibilitar a sua 
inclusão no ambiente 
acadêmico, a melhoria da 
qualidade de vida e a 
diminuição da evasão escolar. 

POGESTI 
 
 
 
 
PROGESTI 

Em execução 
 
 
 
 
Em execução 

 

 

 
Adequação da metodologia de 
ensino para discentes com 

NÃO COMPETE A PROGESTI  
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deficiência 

Acompanhamento 
pedagógico do estágio não 
obrigatório remunerado pela 
UFRPE 

  
   

 
 
Disponibilidade de auxílios de 
assistência estudantil 
Valor dos auxílios de 
assistência estudantil 

Elaboração do Relatório do 
Perfil Socioeconômico e Cultural 
dos Estudantes de Graduação 
da UFRPE, 2020. 
 
Elaboração da Pesquisa de 
Satisfação do Usuário dos 
Programas da Assistência 
Estudantil da PROGESTI, 2020. 
 
Implantação do Auxilio 
Emergencial de Inclusão Digital 
a fim de contribuir com o 
acesso às aulas remotas. 
 
Ampliação do tempo do 
benefício de 6 (seis) meses para 
1 (um) ano do Programa de 
Apoio ao Ingressante (PAI). 
 
Retomada dos processos 
seletivos de 2020 referentes aos 
Programas de Apoio ao 
Ingressante, Residência 
Universitária, Auxilio Moradia, 
Promoção ao Esporte. 

PROGESTI 
 
 
 
 
PROGESTI 
 
 
 
 
PROGESTI 
 
 
 
 
PROGESTI 
 
 
 
 
PRGESTI 
 
 
 
 
 

Finalizado 
 
 
 
 
Finalizado 
 
 
 
 
Finalizado 
 
 
 
 
Em execução 
 
 
 
 
Não iniciado 
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Parceria banco Santander – 
auxílio estudantil a fim de 
atender discentes do EAD 
(ensino não presencial). 

PROGESTI/SANTAN
DER 

Em execução 

Adequação da metodologia de 
ensino para discentes com 
deficiência 

Proporcionar formações 
específicas e contínuas para o 
corpo docente sobre a 
temática; 
 
Elaboração e divulgação do Guia 
de Acessibilidade com 
orientações aos docentes sobre 
a temática. 

 

NACES 

Em execução 
 
 
 
 
Em elaboração 
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Comunicação com a sociedade 

Quadro 30- Plano de ação referente a Políticas Acadêmicas (Comunicação com a sociedade) 

Item avaliado Ação Setor Situação Observação 

Acessibilidade do site 
institucional da 
UFRPE/UAEADTec para 
pessoas com deficiência 

Dar visibilidade às práticas de 
inclusão digital com campanhas 
de divulgação mediadas pelo 
NACES; 
Finalizar e  implementar o site 
institucional da UAEADTec nos 
mesmos moldes da UFRPE. 

Naces e Ascom 

 

Naces e STD 

Não iniciado 

 

Não iniciado 

  

 

Interação da UFRPE nas 
mídias sociais (Facebook, 
Instagram, YouTube e Twitter) 

Tornar acessível a comunicação 
nas mídias sociais (com 
descrição de imagens, inserção 
de legendas e janelas de 
interpretação nos vídeos; 

Todos os setores 
com mídias sociais 

Não iniciado  
 

Site institucional da 
UFRPE/UAEADTec 

Adequar todos os sites 
institucionais ao modelo da 
UFRPE; 
Finalizar e implementar o site 
institucional da UAEADTec nos 
mesmos moldes da UFRPE; 

UAEADTec Em elaboração Como a UFRPE vai implantar um novo site, os ajustes da EaD serão 
realizados já em cima desse novo modelo (previsto para o segundo 
semestre de 2021)  

Acessibilidade do site 
institucional da 
UFRPE/UAEADTec para 
pessoas com deficiência 

Finalizar e  implementar o site 
institucional da UAEADTec nos 
mesmos moldes da UFRPE 

UAEADTec Em elaboração Como a UFRPE vai implantar um novo site, os ajustes da EaD serão 
realizados já em cima desse novo modelo (previsto para o segundo 
semestre de 2021)  

Interação da UFRPE nas 
mídias sociais (Facebook, 
Instagram, YouTube e Twitter) 

Melhorar a comunicação 
institucional dos sites e mídias 
sociais das Unidades 

UAEADTec Em execução A Unidade utiliza-se do Facebook e Instagram. Entre 2020 e 2021 o 
número de acessos e seguidores tem crescido. Isso se deve à maior 
visibilidade da Unidade através destas mídias sociais, bem como por 
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Acadêmicas;  projetos de extensão voltados ao uso dessas mídias tais como o 
Comunicação sem distância: uso das redes sociais para diminuir a 
distância entre atores dos cursos EAD e o  Eu, estudante. 

Interação da UFRPE nas 
mídias sociais (Facebook, 
Instagram, YouTube e Twitter) 

Promover formação para o uso 
correto das mídias sociais da 
Comunidade Universitária; 

UAEADTec Não iniciado 
 

 
 

Comunicação interna da 
UFRPE 

Migrar todos os e-mails 
institucionais da UFRPE para a 
plataforma Google for 
Education; 

UAEADTec Finalizado   

 

Comunicação interna da 
UFRPE 

Campanha de sensibilização 
para que a comunidade 
universitária use o e-mail 
institucional para as atividades 
acadêmicas e administrativas; 

UAEADTec Em execução Boa parte dos servidores já está utilizando o email institucional 

 

Comunicação interna da 
UFRPE 

Para facilitar o acesso à 
informação e aos serviços 
prestados pela Universidade, os 
setores poderiam apresentar 
tutoriais e/ou fluxogramas; 

UAEADTec Em execução Por meio da Comissão de Desenvolvimento Organizacional da EaD, 
vários processos administrativos já foram mapeados com BPM e estão 
sendo publicados no site aos poucos, após validação da PROPLAN  

Acesso às Resoluções da 
UFRPE 

Implementar no site 
institucional da UAEADTec 
mecanismo de busca de 
Resoluções ou Documentos 
específicos da EAD. 

UAEADTec Não iniciado  

 

 Imagem institucional 
 

 Ampliação de espaços para a 
publicação de pesquisas, 
inovações tecnológicas e 
científicas. 

 Assessoria de 
Comunicação Social 
(ASCOM) 

Em elaboração  Está sendo produzido novo portal institucional com foco nos 
conteúdos, transparência e usabilidade.   
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Interação da UFRPE nas 
mídias sociais 

Otimização das publicações e 
ampliação das divulgações de 
conteúdos direcionados à 
sociedade.  

ASCOM Em elaboração Por meio da Política de Comunicação da UFRPE, que está em processo 
inicial, serão publicadas normativas e documentações sobre a 
presença digital da UFRPE, inclusive a dos setores e unidades.  

 
Portal institucional da UFRPE 

Atualização do portal 
institucional, com foco na 
transparência, usabilidade, 
serviços e conteúdos 
educacionais e científicos de 
interesse da sociedade. 

 
ASCOM E 
SECRETARIA DE 
TECNOLOGIAS 
DIGITAIS (STD) 

 
Em 
elaboração 
 

 
Está sendo produzido novo portal institucional com foco nos 
conteúdos, transparência e usabilidade. 
 
 

Comunicação interna da UFRPE 
com a comunidade 
universitária 

Parceria com a Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas para 
produção de conteúdos 
específicos para servidores 
docentes e técnicos. 
.................... 
Produção do Portal do Servidor 
dentro do portal da UFRPE. 

ASCOM, PROGEPE E 
STD 

Em 
elaboração 

Com a ampla adesão dos servidores ao Gmail, será possível a criação 
de sistema de newsletter/mala-direta direcionados.  

Acessibilidade do portal da 
UFRPE para pessoas com 
deficiência 

Aprimoramento das ferramentas 
de acessibilidade comunicacional 
do portal da UFRPE. 

ASCOM, NACES E 
STD 

Em 
elaboração 

O projeto do novo portal prioriza a acessibilidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao longo do ano de 2020, a CPA passou por mudanças significativas com impacto 

direto na realização do trabalho desenvolvido no terceiro ano do ciclo avaliativo 2018-2020. 

O advento da pandemia do coronavírus no mundo causou, e ainda tem causado, impactos 

significativos nas atividades desenvolvidas pelas IES. Muitos desafios foram postos para o 

enfrentamento de tantas mudanças, em especial na busca de estratégias de manutenção, 

quase que integralmente, de todas as atividades planejadas para o ano de 2020.  

Nesse sentido, norteada pela perspectiva da avaliação participativa e democrática, a 

CPA coordenou a autoavaliação institucional na UFRPE realizando ações de mobilização e 

sensibilização, acompanhadas de múltiplas estratégias de divulgação entre os diversos 

setores e segmentos da Instituição. Toda essa mobilização e sensibilização foi realizada de 

forma remota através das mídias sociais, e-mails institucionais e lives por meio do Instagram 

e do Youtube.  

Atenta à necessidade de ampliar e fortalecer a relação entre os processos de 

avaliação e os processos de planejamento institucional, o presente Relatório, além da 

exposição das atividades da Comissão, contemplou uma autoavaliação diagnóstica, analítica 

e propositiva, de modo a subsidiar o planejamento e, consequentemente, planos de ação, 

com vistas a atender o PDI, sendo esta, a principal contribuição deste Relatório Integral.  

Dessa maneira, à medida que aprimora concepções e práticas, a autoavaliação 

institucional representa uma importante ferramenta na busca da qualidade social da 

Educação Superior, pela sua eficácia institucional, por sua efetividade acadêmica e social e 

pela sua missão pública, valorizando a promoção dos valores democráticos, do respeito à 

diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional (BRASIL, 

2004). 

Assim, o Relatório Integral de Autoavaliação Institucional – (Ciclo 2018-2020) - Ano 

Base 2020 – torna-se um dos documentos fundamentais para suscitar discussões e promover 

melhorias e mudanças, a fim de que a UFRPE possa se “consolidar-se como universidade 

pública de excelência, fundamentada em uma gestão participativa” (UFRPE, 2018a, p. 52). 
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APÊNDICE 1 – Resultados Absolutos 
 

Tabela 1 – Planejamento e Autoavaliação Institucional - Resultados absolutos: avaliação discente (presencial) 

Discentes (Campus Dois Irmãos, UACSA, UAG e UAST) 

Resultados da avaliação do Planejamento e Avaliação Institucional da UFRPE, conforme respondido pelos 
discentes do Campus Dois Irmãos, da UACSA, da UAG e da UAST. 

Média Item 
Péssimo 

(0) 
Ruim 
(2.5) 

Regular 
(5) 

Bom 
(7.5) 

Excelente 
(10) OOR* 

8.3 Avalie o acesso a este 
questionário de autoavaliação da 
UFRPE 

15 44 239 1111 1232 0 

7.6 Avalie o Projeto de Autoavaliação 
Institucional adotado pela 
Comissão Própria de Avaliação 
(CPA) 

11 31 345 985 540 729 

7.5 Avalie o acesso aos relatórios de 
autoavaliação da UFRPE 

14 82 436 1014 660 435 

7.2 Avalie as ações de planejamento 
no seu curso 

33 106 558 1062 598 284 

7.0 Avalie a utilização dos resultados 
da autoavaliação institucional no 
planejamento do seu Curso 

25 94 354 666 321 1181 

7.0 Avalie a visibilidade da Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) nas 
Mídias Sociais (Facebook e 
Instagram) 

33 109 430 661 390 1018 

*OOR: Outras opções de resposta 
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Tabela 2 – Planejamento e Autoavaliação Institucional - Resultados absolutos: avaliação docente (presencial) 

Docentes (Campus Dois Irmãos, UACSA, UAG e UAST): 

Resultados da avaliação do Planejamento e Avaliação Institucional da UFRPE, conforme respondido pelos 
docentes do Campus Dois Irmãos, da UACSA, da UAG e da UAST. 

Média Item 
Péssimo 

(0) 
Ruim 
(2.5) 

Regular 
(5) 

Bom 
(7.5) 

Excelente 
(10) OOR* 

8.3 Avalie o acesso a este 
questionário de autoavaliação 
da UFRPE 

3 9 69 233 276 0 

7.4 Avalie o acesso aos relatórios de 
autoavaliação da UFRPE 

5 17 93 271 130 74 

7.3 Avalie o Projeto de 
Autoavaliação Institucional 
adotado pela Comissão Própria 
de Avaliação (CPA) 

6 7 80 275 81 141 

6.7 Avalie as ações de planejamento 
no seu Departamento ou 
Unidade Acadêmica 

14 39 142 263 88 44 

6.3 Avalie a visibilidade da Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) nas 
Mídias Sociais (Facebook e 
Instagram) 

7 51 119 159 58 196 

6.1 Avalie a utilização dos 
resultados da autoavaliação 
institucional no planejamento 
do seu Departamento ou 
Unidade Acadêmica 

20 39 169 202 45 115 

 

*OOR: Outras opções de resposta 
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Tabela 3 – Planejamento e Autoavaliação Institucional - Resultados absolutos: avaliação dos técnicos 
(presencial) 

Técnicos (Campus Dois Irmãos, UACSA, UAG e UAST): 

Resultados da avaliação do Planejamento e Avaliação Institucional da UFRPE, conforme respondido pelos 
técnicos do Campus Dois Irmãos, da UACSA, da UAG e da UAST. 

Média Item 
Péssimo 

(0) 
Ruim 
(2.5) 

Regular 
(5) 

Bom 
(7.5) 

Excelente 
(10) OOR* 

8.1 Avalie o acesso a este questionário de 
autoavaliação da UFRPE no site da 
Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

3 6 37 156 138 12 

7.5 Avalie o acesso aos relatórios de 
autoavaliação da UFRPE 

1 13 49 161 80 48 

7.5 Avalie o Projeto de Autoavaliação 
Institucional adotado pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) 

2 5 42 170 56 77 

6.6 Avalie a visibilidade da Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) nas Mídias 
Sociais (Facebook e Instagram) 

5 19 75 116 40 97 

6.5 Avalie as ações de planejamento na 
sua unidade organizacional 

12 25 95 134 49 37 

6.1 Avalie a utilização dos resultados da 
autoavaliação institucional no 
planejamento de sua unidade 
organizacional 

12 25 100 105 35 75 

 

*OOR: Outras opções de resposta 
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Tabela 4 – Planejamento e Autoavaliação Institucional - Resultados absolutos: avaliação discente (EAD) 

 Discentes (UAEADTec): 

Resultados da avaliação do Planejamento e Avaliação Institucional da UFRPE, conforme respondido pelos 
discentes da UAEADTec. 

Média Item 
Péssimo 

(0) 
Ruim 
(2.5) 

Regular 
(5) 

Bom 
(7.5) 

Excelente 
(10) OOR* 

8.1 Avalie o acesso ao atual 
questionário de autoavaliação da 
UFRPE no site da Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) 

1 7 29 176 128 0 

7.5 Avalie o acesso aos relatórios de 
autoavaliação da UFRPE 

4 10 48 159 84 36 

7.5 Avalie o Projeto de Autoavaliação 
Institucional adotado pela 
Comissão Própria de Avaliação 
(CPA) 

4 9 53 145 78 52 

7.3 Avalie as ações de planejamento 
no seu curso 

8 17 59 155 87 15 

7.2 Avalie a utilização dos resultados 
da autoavaliação institucional no 
planejamento do seu Curso 

5 13 63 147 72 41 

6.8 Avalie a visibilidade da Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) nas 
Mídias Sociais (Facebook e 
Instagram) 

5 17 75 116 52 76 

 

*OOR: Outras opções de resposta 
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Tabela 5 – Planejamento e Autoavaliação Institucional - Resultados absolutos: avaliação docente (EAD) 

Docentes (UAEADTec): 

Resultados da avaliação do Planejamento e Avaliação Institucional da UFRPE, conforme respondido pelos 
docentes da UAEADTec. 

Média Item 
Péssimo 

(0) 
Ruim 
(2.5) 

Regular 
(5) 

Bom 
(7.5) 

Excelente 
(10) 

OOR* 

9.6 Avalie o acesso a este questionário 
de autoavaliação da UFRPE no site 
da CPA 

0 0 0 5 25 0 

8.8 Avalie o acesso aos relatórios de 
autoavaliação da UFRPE 

0 0 1 10 15 4 

8.6 Avalie o Projeto de Autoavaliação 
Institucional adotado pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) 

0 0 2 12 14 2 

7.9 Avalie a visibilidade da Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) nas 
Mídias Sociais (Facebook e 
Instagram) 

0 1 4 12 11 2 

7.4 Avalie as ações de planejamento da 
Unidade Acadêmica 

1 2 1 17 7 2 

7.0 Avalie a utilização dos resultados da 
autoavaliação institucional no 
planejamento da Unidade 
Acadêmica 

1 1 7 13 6 2 

 

*OOR: Outras opções de resposta 
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Tabela 6 – Planejamento e Autoavaliação Institucional - Resultados absolutos: avaliação dos técnicos (EAD) 

Técnicos (UAEADTec): 

Resultados da avaliação do Planejamento e Avaliação Institucional da UFRPE, conforme respondido pelos 
técnicos da UAEADTec. 

Média Item 
Péssimo 

(0) 
Ruim 
(2.5) 

Regular 
(5) 

Bom 
(7.5) 

Excelente 
(10) OOR* 

8.8 Avalie o acesso a este questionário 
de autoavaliação da UFRPE no site 
da Comissão Própria de Avaliação 
(CPA) 

0 0 2 2 9 0 

7.9 Avalie o acesso aos relatórios de 
autoavaliação da UFRPE 

0 0 1 8 3 1 

7.7 Avalie o Projeto de Autoavaliação 
Institucional adotado pela 
Comissão Própria de Avaliação 
(CPA) 

0 0 0 10 1 2 

7.5 Avalie as ações de planejamento na 
sua unidade organizacional 

0 1 2 6 4 0 

6.8 Avalie a visibilidade da Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) nas 
Mídias Sociais (Facebook e 
Instagram) 

0 1 2 7 1 2 

6.5 Avalie a utilização dos resultados 
da autoavaliação institucional no 
planejamento de sua unidade 
organizacional 

1 0 5 4 3 0 

 

*OOR: Outras opções de resposta 
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Tabela 7 –Desenvolvimento Institucional - Resultados absolutos: avaliação discente (presencial) 

Discentes (Campus Dois Irmãos, UACSA, UAG e UAST) 

Resultados da avaliação do Desenvolvimento Institucional da UFRPE, conforme respondido pelos discentes do 
Campus Dois Irmãos, da UACSA, da UAG e da UAST. 

Média Item 
Péssimo 

(0) 
Ruim 
(2.5) 

Regular 
(5) 

Bom 
(7.5) 

Excelente 
(10) OOR* 

8.3 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção da igualdade étnico-racial 

17 35 284 940 1220 145 

8.2 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção dos Direitos Humanos 

24 31 308 1014 1082 182 

8.2 Avalie a atuação da UFRPE na 
valorização da diversidade 

27 51 269 941 1190 163 

7.8 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção do desenvolvimento 
econômico e social 

36 67 392 1002 965 179 

7.6 Avalie a atuação da UFRPE na gestão 
do patrimônio cultural 

36 90 444 961 796 314 

7.5 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção da sustentabilidade 

45 106 479 1034 818 159 

7.5 Avalie o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) da UFRPE como 
instrumento de gestão (Planejamento, 
execução e avaliação) 

17 24 291 791 382 1136 

7.4 Avalie o alinhamento das diretrizes e 
objetivos estratégicos do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) 
com as ações executadas na UFRPE 

13 25 323 757 343 1180 

6.8 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção da produção artística 

77 174 607 868 580 335 

6.8 Avalie seu conhecimento sobre o Plano 
de Gestão de Logística Sustentável 
(PLS) da UFRPE 

24 99 390 523 290 1315 

6.4 Avalie o seu conhecimento sobre o 
Plano de Desenvolvimento 
Institucional 

34 163 525 629 246 1044 

 

*OOR: Outras opções de resposta 
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Tabela 8 – Desenvolvimento Institucional - Resultados absolutos: avaliação docente (presencial) 

Docentes (Campus Dois Irmãos, UACSA, UAG e UAST) 

Resultados da avaliação do Desenvolvimento Institucional da UFRPE, conforme respondido pelos docentes do 
Campus Dois Irmãos, da UACSA, da UAG e da UAST. 

Média Item 
Péssimo 

(0) 
Ruim 
(2.5) 

Regular 
(5) 

Bom 
(7.5) 

Excelente 
(10) OOR* 

8.0 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção da igualdade étnico-racial 

3 11 61 262 194 59 

8.0 Avalie a atuação da UFRPE na 
valorização da diversidade 

2 9 65 271 197 46 

7.6 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção do desenvolvimento 
econômico e social 

1 17 94 282 161 35 

7.6 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção dos Direitos Humanos 

3 11 93 266 151 66 

6.9 Avalie o PDI da UFRPE como 
instrumento de gestão 
(Planejamento, execução e 
avaliação) 

4 16 111 261 51 147 

6.5 Avalie o alinhamento das diretrizes e 
objetivos estratégicos do PDI com as 
as ações executadas na UFRPE 

5 24 137 232 34 158 

6.3 Avalie a atuação da UFRPE na gestão 
de patrimônio cultural 

22 38 137 206 56 131 

6.3 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção da sustentabilidade 

16 52 183 221 73 45 

6.1 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção da produção artística 

21 54 155 200 50 110 

6.0 Avalie o seu conhecimento sobre o 
Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) 

7 50 184 198 28 123 

5.8 Avalie seu conhecimento sobre o 
Plano de Gestão de Logística 
Sustentável (PLS) da UFRPE 

11 37 122 104 23 293 

*OOR: Outras opções de resposta 
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Tabela 9 – Desenvolvimento Institucional - Resultados absolutos: avaliação dos técnicos (presencial) 

Técnicos (Campus Dois Irmãos, UACSA, UAG e UAST) 

Resultados da avaliação do Desenvolvimento Institucional da UFRPE, conforme respondido pelos técnicos do 
Campus Dois Irmãos, da UACSA, da UAG e da UAST. 

Média Item 
Péssimo 

(0) 
Ruim 
(2.5) 

Regular 
(5) 

Bom 
(7.5) 

Excelente 
(10) OOR* 

8.0 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção da igualdade étnico-racial 

3 3 38 163 112 33 

8.0 Avalie a atuação da UFRPE na 
valorização da diversidade 

5 3 31 166 118 29 

7.7 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção dos Direitos Humanos 

4 4 49 161 97 37 

7.6 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção do desenvolvimento 

econômico e social 

7 5 49 163 96 32 

7.0 Avalie o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) da UFRPE como 

instrumento de gestão  
(planejamento, execução e avaliação) 

3 12 57 141 43 96 

6.7 Avalie a atuação da UFRPE na gestão 
do patrimônio cultural 

8 21 67 149 45 62 

6.6 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção da produção artística 

6 22 84 135 46 59 

6.5 Avalie o alinhamento das diretrizes e 
objetivos estratégicos do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) 
com as ações executadas na UFRPE 

4 15 81 126 25 101 

6.4 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção da sustentabilidade 

13 28 94 143 46 28 

6.1 Avalie o seu conhecimento sobre o 
Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) 

7 29 101 103 28 84 

6.1 Avalie seu conhecimento sobre o 
Plano de Gestão de Logística 
Sustentável (PLS) da UFRPE 

8 23 77 75 31 138 

*OOR: Outras opções de resposta 
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Tabela 10 – Desenvolvimento Institucional - Resultados absolutos: avaliação discente (EAD) 

Discentes (UAEADTec) 

Resultados da avaliação do Desenvolvimento Institucional da UFRPE, conforme respondido pelos discentes da 
UAEADTec. 

Média Item 
Péssimo 

(0) 
Ruim 
(2.5) 

Regular 
(5) 

Bom 
(7.5) 

Excelente 
(10) OOR* 

8.4 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção da igualdade étnico-
racial 

2 3 24 138 147 27 

8.2 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção dos Direitos Humanos 

3 4 28 141 134 31 

8.2 Avalie a atuação da UFRPE na 
valorização da diversidade 

2 6 25 147 134 27 

7.9 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção da sustentabilidade 

3 6 43 140 117 32 

7.9 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção do desenvolvimento 
econômico e social 

6 9 35 147 118 26 

7.8 Avalie a atuação da UFRPE na 
gestão do patrimônio cultural 

3 7 49 135 104 43 

7.6 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção da produção artística 

4 7 54 146 87 43 

7.2 Avalie o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) da UFRPE como 
instrumento de gestão 
(Planejamento, execução e 
avaliação) 

3 14 46 149 54 75 

7.1 Avalie o alinhamento das diretrizes 
e objetivos estratégicos do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) 
com as ações executadas na UFRPE 

4 10 57 138 50 82 

7.0 Avalie seu conhecimento sobre o 
Plano de Gestão de Logística 
Sustentável (PLS) da UFRPE 

2 17 64 101 60 97 

6.5 Avalie o seu conhecimento sobre o 
Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) 

5 23 87 119 37 70 

*OOR: Outras opções de resposta 
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Tabela 11 – Desenvolvimento Institucional - Resultados absolutos: avaliação docente (EAD) 

 Docentes (UAEADTec) 

Resultados da avaliação do Desenvolvimento Institucional da UFRPE, conforme respondido pelos docentes da 
UAEADTec. 

Média Item 
Péssimo 

(0) 
Ruim 
(2.5) Regular (5) 

Bom 
(7.5) 

Excelente 
(10) OOR* 

8.6 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção da igualdade étnico-racial 

0 0 3 10 16 1 

8.5 Avalie a atuação da UFRPE na 
valorização da diversidade 

0 0 4 9 16 1 

8.4 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção dos Direitos Humanos 

0 0 5 9 15 1 

7.6 Avalie o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) da UFRPE como 
instrumento de gestão ( 
Planejamento, execução e avaliação) 

0 0 7 12 8 3 

7.4 Avalie o seu conhecimento sobre o 
Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) 

0 2 5 12 8 3 

7.3 Avalie o alinhamento das diretrizes e 
objetivos estratégicos do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) 
com as ações executadas na UFRPE 

0 0 7 14 5 4 

7.2 Avalie a atuação da UFRPE na gestão 
do patrimônio cultural 

0 3 3 18 5 1 

7.2 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção da produção artística 

0 3 6 10 9 2 

5.8 Avalie seu conhecimento sobre o 
Plano de Gestão de Logística 
Sustentável (PLS) da UFRPE 

1 2 11 3 4 9 

*OOR: Outras opções de resposta 
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Tabela 12 – Desenvolvimento Institucional - Resultados absolutos: avaliação dos técnicos (EAD) 

Técnicos (UAEADTec) 

Resultados da avaliação do Desenvolvimento Institucional da UFRPE, conforme respondido pelos técnicos da 
UAEADTec. 

Média Item 
Péssimo 

(0) 
Ruim 
(2.5) 

Regular 
(5) 

Bom 
(7.5) 

Excelente 
(10) OOR* 

7.8 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção da igualdade étnico-racial 

0 0 1 7 2 3 

7.5 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção dos Direitos Humanos 

0 1 0 7 2 3 

7.5 Avalie a atuação da UFRPE na 
valorização da diversidade 

0 0 2 7 2 2 

7.1 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção do desenvolvimento 
econômico e social 

0 0 4 6 2 1 

7.0 Avalie o seu conhecimento sobre o 
Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) 

0 1 2 5 2 3 

6.9 Avalie o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) da UFRPE como 
instrumento de gestão ( 
Planejamento, execução e avaliação) 

0 1 2 4 2 4 

6.7 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção da produção artística 

0 2 0 7 1 3 

6.7 Avalie seu conhecimento sobre o 
Plano de Gestão de Logística 
Sustentável (PLS) da UFRPE 

0 1 1 3 1 7 

6.2 Avalie a atuação da UFRPE na gestão 
do patrimônio cultural 

0 2 2 5 1 3 

6.2 Avalie a atuação da UFRPE na 
promoção da sustentabilidade 

0 2 4 6 1 0 

6.1 Avalie o alinhamento das diretrizes e 
objetivos estratégicos do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) 
com as ações executadas na UFRPE 

0 1 3 5 0 4 

*OOR: Outras opções de resposta 
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Tabela 13–Políticas de Gestão – Resultados absolutos: avaliação Discente (Presencial) 

MÉDIA ITEM INSUFICIENTE 
(0) 

REGULAR 
(5) 

BOM 
(7.5) 

EXCELENTE 
(10) NS/NA 

7.5 Atuação da coordenação do seu curso 142 276 636 678 27 

6.7 Sistema de Informações e Gestão 
Acadêmica (SIG@ UFRPE) 158 439 813 336 13 

6.0 Conhecimento sobre o trabalho da 
PROGESTI 282 469 603 295 110 

5.9 
Atuação do Colegiado de 
Coordenação Didática (CCD) do seu 
curso 

247 360 529 221 402 

5.8 

Processos de consulta (eleição) para 
cargos de gestão (reitoria, 
departamentos, unidades acadêmicas 
e coordenações de curso) 

265 474 606 199 215 

5.1 
Conhecimento sobre atribuições do(a) 
Diretor(a) Geral da Unidade 
Acadêmica 

390 530 495 162 182 

5.1 Transparência na aplicação dos 
recursos orçamentários 368 457 469 158 307 

5.0 Conhecimento sobre o trabalho da 
PREG 395 511 526 145 182 

4.9 
Conhecimento sobre atribuições de 
Diretores de Departamento (campus 
dois irmãos) 

345 471 432 112 399 

4.9 
Conhecimento sobre instruções 
normativas (estatuto da UFRPE, 
regimentos, resoluções) 

400 552 518 111 178 

4.4 Conhecimento sobre o trabalho da 
PRAE 479 394 380 125 381 

3.9 Atuação do CONSU e CEPE 303 252 182 39 983 

3.9 Conhecimento sobre o trabalho da 
PRPPG 496 365 295 83 520 

Fonte: Relatório NTI/CPA, 2018 
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Tabela 14–Políticas de Gestão – Resultados absolutos: avaliação Docente (Presencial)  

MÉDIA ITEM INSUFICIENTE 
(0) 

REGULAR 
(5) 

BOM 
(7.5) 

EXCELENTE 
(10) NS/NA 

7.4 Atuação das coordenações de curso 27 63 271 130 11 

7.1 Atuação do Colegiado de Coordenação 
Didática (CCD) 27 74 264 91 46 

7.0 Atuação das diretorias de departamentos 
acadêmicos 27 77 268 65 65 

6.9 
Processos de consulta (eleição) para cargos de 
gestão (reitoria, departamentos, unidades 
acadêmicas e coordenações de curso) 

34 97 266 88 17 

6.9 Quantitativo de disciplinas/turmas por 
docente 24 116 285 76 1 

6.8 Atuação das diretorias gerais das unidades 
acadêmicas 20 85 179 47 171 

6.8 Atuação do Núcleo Docente Estruturante 
(NDE) 40 80 238 84 60 

6.8 Participação do segmento nos cargos de 
gestão 35 105 249 72 41 

6.7 Conhecimento sobre o trabalho da PREG 44 120 247 85 6 

6.6 Conhecimento sobre atribuições de Diretores 
de Departamento (campus dois irmãos) 40 102 216 67 77 

5.3 Sistema de Informações e Gestão Acadêmica 
(SIG@ UFRPE) 103 167 200 32 0 

6.6 
Participação do segmento no Conselho 
Universitário (CONSU) e Conselho Técnico-
Administrativo (CTA) 

35 106 226 64 71 

6.5 Cooperação profissional entre docentes 42 146 243 68 3 

6.3 Conhecimento sobre o trabalho da PRPPG 60 133 230 72 7 

6.0 Atuação do CONSU e CEPE 50 134 179 41 98 

6.0 Conhecimento sobre atribuições do(a) 
Diretor(a) Geral da Unidade Acadêmica 57 118 180 44 103 

6.0 Cooperação profissional entre docentes e 
técnico-administrativos 75 142 221 59 5 
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5.9 Conhecimento sobre instruções normativas 
(estatuto da UFRPE, regimentos, resoluções) 59 176 235 30 2 

5.8 
Conhecimento sobre atribuições do(a) 
Diretor(a) Administrativo da Unidade 
Acadêmica 

61 139 158 45 99 

5.7 Plano de carreira e de progressão 72 170 208 40 12 

5.6 Políticas de Gestão de Pessoas 71 143 187 29 72 

5.5 Conhecimento sobre o trabalho da PRAE 85 169 195 35 18 

5.4 Apoio à qualificação e titulação 105 155 172 54 16 

5.2 Conhecimento sobre o trabalho da PROGESTI 110 163 167 42 20 

5.0 Atuação do Conselho Curador 65 82 97 14 244 

4.8 Conhecimento sobre o trabalho da PROPLAN 119 188 146 26 23 

4.7 Conhecimento sobre o trabalho da PROAD 123 191 142 23 23 

4.7 Transparência na aplicação dos recursos 
orçamentários 126 122 129 34 91 

4.6 Padronização dos procedimentos acadêmicos 
(fluxograma) 133 166 159 12 32 

4.2 Programas de melhoria de qualidade de vida 
no trabalho 157 154 112 25 54 

Fonte: Relatório NTI/CPA, 2018 
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Tabela 15– Políticas de Gestão – Resultados absolutos: avaliação dos Técnicos (Presencial) 

MÉDIA ITEM INSUFICIENTE 
(0) 

REGULAR 
(5) 

BOM 
(7.5) 

EXCELENTE 
(10) NS/NA 

7.5 Cooperação no setor de trabalho 13 44 146 86 3 

6.5 Apoio à qualificação (cursos internos e 
externos) 34 64 146 48 0 

6.3 Incentivo para realização de graduação e pós-
graduação 43 66 120 55 8 

6.1 Acesso aos processos arquivados 24 70 117 17 64 

6.0 Serviços de protocolo (distribuição e fluxo de 
processos/documentos) 30 101 146 12 3 

5.8 
Processos de consulta (eleição) para cargos de 
gestão (reitoria, departamentos, unidades 
acadêmicas e coordenações de curso) 

42 75 118 26 31 

5.7 
Conhecimento sobre atribuições do(a) 
Diretor(a) Administrativo da Unidade 
Acadêmica 

47 75 108 32 30 

5.6 Conhecimento sobre atribuições do(a) 
Diretor(a) Geral da Unidade Acadêmica 50 77 112 23 30 

5.6 Conhecimento sobre o trabalho da PROAD 46 99 88 34 25 

5.5 Conhecimento sobre o trabalho da PREG 50 83 107 23 29 

5.5 Sistema de Informações e Gestão Acadêmica 
(SIG@ Processo) 46 102 127 11 6 

5.3 Atuação do CONSU e CEPE 35 62 73 11 111 

5.3 Conhecimento sobre o trabalho da PROGESTI 59 89 93 27 24 

5.3 Plano de carreira 58 92 120 18 4 

5.2 Conhecimento sobre atribuições de Diretores 
de Departamento (campus Dois Irmãos) 52 94 85 20 41 

5.2 Conhecimento sobre instruções normativas 
(estatuto da UFRPE, regimentos, resoluções) 53 123 92 16 8 

5.2 Conhecimento sobre o trabalho da PROPLAN 62 97 80 32 21 

5.1 Conhecimento sobre o trabalho da PRPPG 59 96 95 18 24 

5.1 Políticas de Gestão de Pessoas 60 87 107 13 25 

4.9 Atuação do Conselho Curador 35 48 51 8 150 
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4.9 Participação do segmento nos cargos de gestão 70 77 87 20 38 

4.7 
Participação do segmento no Conselho 
Universitário (CONSU) e Conselho Técnico-
Administrativo (CTA) 

70 76 68 20 58 

4.7 Transparência na aplicação dos recursos 
orçamentários 68 69 80 16 59 

4.5 Conhecimento sobre o trabalho da PRAE 71 102 71 12 36 

4.0 Quantitativo de técnicos no setor de trabalho 110 91 80 10 1 

3.9 Programas de melhoria de qualidade de vida no 
trabalho 106 96 67 13 10 

3.7 Padronização dos procedimentos 
administrativos (fluxograma) 113 98 63 10 8 

Fonte: Relatório NTI/CPA, 2018 
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Tabela 16–Políticas de Gestão – Resultados absolutos: avaliação Discente (EaD) 

MÉDIA ITEM INSUFICIENTE 
(0) 

REGULAR 
(5) 

BOM 
(7.5) 

EXCELENTE 
(10) NS/NA 

7.9 Atuação da coordenação de 
seu curso 16 36 112 134 2 

7.3 
Sistema de Informações e 
Gestão Acadêmica (SIG@ 
UFRPE) 

14 66 140 79 1 

7.0 
Atuação do Colegiado de 
Coordenação Didática (CCD) 
do seu curso 

14 71 122 60 33 

6.6 

Conhecimento sobre 
instruções normativas 
(estatuto da UFRPE, 
regimentos, resoluções) 

23 79 136 46 16 

6.2 

Processos de consulta 
(eleição) para cargos de 
gestão (reitoria, 
departamentos, unidades 
acadêmicas e coordenações 
de curso) 

35 65 120 37 43 

5.9 
Conhecimento sobre 
atribuições do Diretor da 
UAEADTec 

45 83 111 40 21 

Fonte: Relatório NTI/CPA, 2018 
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Tabela 17–Políticas de Gestão – Resultados absolutos: avaliação Docente (EaD) 

MÉDIA ITEM INSUFICIENTE 
(0) 

REGULAR 
(5) 

BOM 
(7.5) 

EXCELENTE 
(10) NS/NA 

9.1 Atuação das coordenações de curso 0 1 4 11 0 

9.1 Atuação do Colegiado de Coordenação Didática 
(CCD) 0 0 6 10 0 

8.6 Atuação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 0 0 9 7 0 

8.6 Participação no Conselho Técnico-
Administrativo (CTA) 0 1 6 7 2 

8.4 Cooperação profissional entre docentes na 
UAEADTec 0 2 6 8 0 

8.3 Cooperação profissional entre docentes e 
técnico-administrativos na UAEADTec 1 1 4 9 1 

8.0 Conhecimento sobre atribuições do(a) 
Diretor(a) Geral da Unidade Acadêmica 0 2 9 5 0 

7.8 Atuação da diretoria da UAEADTec 1 1 7 6 1 

7.1 
Conhecimento sobre atribuições do(a) 
Diretor(a) Administrativo da Unidade 
Acadêmica 

1 1 8 2 4 

7.0 Conhecimento sobre o trabalho da PREG 1 1 13 1 0 

6.9 Conhecimento sobre instruções normativas 
(estatuto da UFRPE, regimentos, resoluções) 1 4 8 3 0 

6.9 Plano de carreira e de progressão 0 6 8 2 0 

6.7 
Processos de consulta (eleição) para cargos de 
gestão (reitoria, departamentos, unidades 
acadêmicas e coordenações de curso) 

1 3 11 1 0 

6.6 Apoio à qualificação e titulação 1 6 6 3 0 

6.4 Serviços de protocolo (distribuição e fluxo de 
processos/documentos) 1 5 9 1 0 

6.1 Conhecimento sobre o trabalho da PRPPG 2 4 9 1 0 

6.0 Conhecimento sobre o trabalho da PROGESTI 1 6 8 0 1 

5.7 Conhecimento sobre o trabalho da PRAE 2 4 8 0 2 
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5.7 Políticas de Gestão de Pessoas 3 3 8 1 1 

5.5 Conhecimento sobre o trabalho da PROAD 1 9 5 0 1 

5.5 Conhecimento sobre o trabalho da PROPLAN 2 7 7 0 0 

5.5 Sistema de Informações e Gestão Acadêmica 
(SIG@ UFRPE) 1 10 5 0 0 

5.3 Atuação do CONSU e CEPE 3 5 6 1 1 

5.3 Transparência na aplicação dos recursos 
orçamentários 4 2 8 1 1 

5.2 Acesso aos processos arquivados 2 4 5 0 5 

4.4 Padronização dos procedimentos acadêmicos 
(fluxograma) 5 5 6 0 0 

4.4 Programas de melhoria de qualidade de vida 
no trabalho 6 2 8 0 0 

4.0 Atuação do Conselho Curador 3 5 2 0 6 

Fonte: Relatório NTI/CPA, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



215 

 

Tabela 18– Políticas de Gestão – Resultados absolutos: avaliação dos Técnicos (EaD) 

MÉDIA ITEM INSUFICIENTE 
(0) 

REGULAR 
(5) 

BOM 
(7.5) 

EXCELENTE 
(10) NS/NA 

8.2 Cooperação no setor de trabalho 0 1 6 4 0 

6.4 Apoio à qualificação (cursos internos e 
externos) 0 5 6 0 0 

6.4 Incentivo para realização de graduação e pós-
graduação 2 1 6 2 0 

6.4 
Processos de consulta (eleição) para cargos de 
gestão (reitoria, departamentos, unidades 
acadêmicas e coordenações de curso) 

1 3 3 2 2 

6.4 Sistema de Informações e Gestão Acadêmica 
(SIG@ Processo) 0 6 4 1 0 

6.2 Conhecimento sobre atribuições de Diretores 
de Departamento (campus Dois Irmãos) 1 5 1 3 1 

6.1 Serviços de protocolo (distribuição e fluxo de 
processos/documentos) 2 1 7 1 0 

6.0 
Conhecimento sobre atribuições do(a) 
Diretor(a) Administrativo da Unidade 
Acadêmica 

2 1 6 1 1 

5.9 Conhecimento sobre atribuições do(a) 
Diretor(a) Geral da Unidade Acadêmica 2 2 6 1 0 

5.8 Conhecimento sobre o trabalho da PREG 2 4 1 3 1 

5.6 Acesso aos processos arquivados 1 4 2 1 3 

5.5 Conhecimento sobre o trabalho da PROAD 2 4 2 2 1 

5.2 Conhecimento sobre o trabalho da PRPPG 3 4 1 3 0 

5.0 Conhecimento sobre o trabalho da PROPLAN 3 3 0 3 2 

4.8 Conhecimento sobre instruções normativas 
(estatuto da UFRPE, regimentos, resoluções) 2 6 1 1 1 

4.8 Plano de carreira 2 6 3 0 0 

4.4 Conhecimento sobre o trabalho da PRAE 4 2 0 3 2 

4.3 Programas de melhoria de qualidade de vida 
no trabalho 3 5 3 0 0 

4.2 Conhecimento sobre o trabalho da PROGESTI 4 3 1 2 1 
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4.0 Atuação do CONSU e CEPE 1 4 0 0 6 

3.8 Políticas de Gestão de Pessoas 4 4 1 1 1 

3.3 Transparência na aplicação dos recursos 
orçamentários 4 3 2 0 2 

3.2 
Participação do segmento no Conselho 
Universitário (CONSU) e Conselho Técnico-
Administrativo (CTA) 

4 5 1 0 1 

3.1 Atuação do Conselho Curador 2 1 1 0 7 

1.8 Padronização dos procedimentos 
administrativos (fluxograma) 8 1 2 0 0 

0.9 Participação do segmento nos cargos de gestão 7 0 1 0 3 

Fonte: Relatório NTI/CPA, 2018 
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Tabela 19– Infraestrutura –Resultados absolutos:  avaliação Discente (Presencial)  

MÉDIA ITEM INSUFICIENTE 
(0) 

REGULAR 
(5) 

BOM 
(7.5) 

EXCELENTE 
(10) NS/NA 

7.7 Serviços de limpeza e jardinagem no 
campus 65 260 811 607 16 

7.5 Quantitativo de servidores da biblioteca 52 295 886 465 61 

7.3 Horário de funcionamento da biblioteca 112 264 882 473 28 

7.3 Restaurante Universitário (RU) 303 48 265 851 292 

6.9 Infraestrutura da biblioteca (iluminação, 
climatização, acústica) 202 347 682 506 22 

6.4 Infraestrutura dos auditórios 211 420 771 300 57 

5.9 Funcionamento do ônibus circular da 
UFRPE 236 381 594 208 340 

5.8 Acervo da biblioteca 311 450 732 236 30 

5.7 Infraestrutura das salas de aula 291 591 672 201 4 

5.4 Acesso ao campus (transporte público) 378 488 633 196 64 

5.4 Infraestrutura das salas de audiovisual 293 419 554 138 355 

5.3 Acesso à internet banda larga 386 475 572 211 115 

5.3 Iluminação no campus 370 618 578 170 23 

5.3 Segurança do campus 381 548 648 156 26 

5.2 Acesso à internet wireless 427 507 580 190 55 

5.1 Instalações dos banheiros, copas e área de 
convívio 473 489 581 200 16 

4.8 Acessibilidade física para pessoas com 
necessidades especiais 477 560 512 142 68 

4.6 Manutenção das instalações prediais 520 572 500 145 22 

4.6 Qualidade dos equipamentos dos 
laboratórios de pesquisa 432 502 434 90 301 

4.5 Qualidade dos equipamentos dos 
laboratórios de ensino 517 535 482 118 107 

4.5 Serviços de saúde (atendimentos médico, 
odontológico e psicológico) 459 374 406 129 391 

4.3 Quantitativo de laboratórios de ensino 561 597 418 110 73 
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4.2 Quantitativo de laboratórios de pesquisa 500 539 381 64 275 

Fonte: Relatório NTI/CPA, 2018 
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Tabela 20–Infraestrutura – Resultados absolutos:  avaliação Docente (Presencial)  

MÉDIA ITEM INSUFICIENTE 
(0) 

REGULAR 
(5) 

BOM 
(7.5) 

EXCELENTE 
(10) NS/NA 

6.9 Horário de funcionamento da biblioteca 25 87 263 62 65 

6.6 Quantitativo de servidores da biblioteca 24 107 227 35 109 

6.4 Funcionamento do ônibus circular da 
UFRPE 23 66 124 28 261 

6.4 Serviços de limpeza e jardinagem no 
campus 52 141 219 82 8 

6.3 Vagas de estacionamento no campus 71 115 228 81 7 

6.2 Restaurante Universitário (RU) 88 30 100 118 166 

6.0 Disponibilidade de data show para 
ministrar aulas 97 108 187 105 5 

5.9 Infraestrutura da biblioteca (iluminação, 
climatização, acústica) 90 88 203 67 54 

5.7 Acesso aos processos arquivados 57 114 154 27 150 

5.7 Serviços de protocolo (distribuição e 
fluxo de processos/documentos) 79 154 227 38 4 

5.2 Acervo da biblioteca 96 165 192 23 26 

5.1 Segurança do campus 106 188 171 28 9 

5.0 Infraestrutura das salas de aula 106 196 180 20 0 

5.0 
Infraestrutura das salas 
individuais/duplas (gabinetes) dos 
prof.es 

131 115 163 52 41 

4.6 Acesso ao campus (transporte público) 112 133 115 23 119 

4.6 Iluminação no campus 139 186 147 22 8 

4.6 Infraestrutura dos auditórios 140 160 160 25 17 

4.6 Serviços de saúde (atendimentos 
médico, odontológico e psicológico) 121 115 122 29 115 

4.5 Disponibilidade de transporte para as 
atividades de ensino/pesquisa/extensão 131 129 119 34 89 

4.4 Acesso à internet banda larga 154 163 156 21 8 
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4.0 Instalações dos banheiros, copas e área 
de convívio 185 168 128 21 0 

3.7 Acesso à internet wireless 195 182 108 8 9 

3.7 Infraestrutura das salas coletivas de 
prof.es 173 125 100 13 91 

3.7 Infraestrutura das salas de audiovisual 161 125 98 9 109 

3.7 Manutenção das instalações prediais 203 173 116 10 0 

3.7 Quantitativo de laboratórios de ensino 187 163 99 15 38 

3.7 Quantitativo de salas de reuniões nos 
departamentos/unidades acadêmicas 201 155 122 10 14 

3.6 Acessibilidade física para pessoas com 
necessidades especiais 208 155 117 13 9 

3.6 Qualidade dos equipamentos dos 
laboratórios de ensino 184 153 86 17 62 

3.3 Qualidade dos equipamentos dos 
laboratórios de pesquisa 181 133 77 10 101 

2.9 Quantitativo de laboratórios de pesquisa 227 121 82 3 69 

2.0 Disponibilidade de desktop/notebook 
para ministrar aulas 317 63 53 18 51 

Fonte: Relatório NTI/CPA, 2018 
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Tabela 21–Infraestrutura – Resultados absolutos:  avaliação dos Técnicos (Presencial) 

MÉDIA ITEM INSUFICIENTE 
(0) 

REGULAR 
(5) 

BOM 
(7.5) 

EXCELENTE 
(10) NS/NA 

7.9 Horário de funcionamento da biblioteca 6 17 152 72 45 

6.7 Serviços de limpeza e jardinagem no 
campus 23 72 148 46 3 

6.6 Restaurante Universitário (RU) 39 17 60 67 109 

6.3 Acervo da biblioteca 25 57 122 21 67 

6.2 Acesso à internet banda larga 35 85 128 39 5 

6.2 Infraestrutura da biblioteca (iluminação, 
climatização, acústica) 33 66 114 36 43 

6.2 Quantitativo de servidores da biblioteca 24 57 102 23 86 

6.2 Vagas de estacionamento no campus 38 87 106 51 10 

5.9 Funcionamento do ônibus circular da 
UFRPE 23 35 62 16 156 

5.5 Qualidade dos equipamentos dos 
laboratórios de pesquisa 18 37 51 4 182 

5.4 Quantitativo de equipamentos de 
informática no setor de trabalho 64 74 130 24 0 

5.3 Quantitativo de laboratórios de pesquisa 22 41 54 2 173 

5.1 Qualidade dos equipamentos dos 
laboratórios de ensino 25 50 46 5 166 

5.1 Quantitativo de laboratórios de ensino 27 54 51 3 157 

5.0 Acesso à internet wireless 70 88 100 21 13 

4.9 Acesso ao campus (transporte público) 66 80 93 13 40 

4.7 Infraestrutura das salas dos setores 
administrativos 77 106 93 14 2 

4.7 Serviços de saúde (atendimentos médico, 
odontológico e psicológico) 86 72 94 22 18 

4.5 Iluminação no campus 81 107 81 10 13 

4.5 Instalações dos banheiros, copas e área de 
convívio 91 94 94 12 1 

4.4 Manutenção das instalações prediais 91 100 86 12 3 
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4.3 Segurança do campus 92 104 80 11 5 

4.1 Manutenção de equipamentos de 
informática no setor de trabalho 111 79 82 17 3 

3.9 Disponibilidade de softwares no setor de 
trabalho 110 87 75 9 11 

3.6 Acessibilidade física para pessoas com 
necessidades especiais 119 99 60 8 6 

Fonte: Relatório NTI/CPA, 2018 
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Tabela 22–Infraestrutura – Resultados absolutos:  avaliação Discente (EaD)  

MÉDIA ITEM INSUFICIENTE 
(0) 

REGULAR 
(5) 

BOM 
(7.5) 

EXCELENTE 
(10) NS/NA 

6.3 Serviços do suporte EAD 37 73 129 50 11 

6.2 Horário de funcionamento da biblioteca 28 66 114 28 64 

6.1 Quantitativo de servidores da biblioteca 31 65 113 24 67 

5.9 Acessibilidade física para pessoas com 
necessidades especiais 48 62 108 41 41 

5.8 Acervo da biblioteca 45 73 98 38 46 

5.6 Infraestrutura da biblioteca (iluminação, 
climatização, acústica) 53 64 99 32 52 

5.5 Disponibilidade de data show 70 59 94 52 25 

5.4 Infraestrutura das salas de aula 67 83 102 40 8 

4.7 Qualidade dos equipamentos dos 
laboratórios de ensino 68 63 79 16 74 

4.7 Quantitativo de laboratórios de ensino 73 61 87 17 62 

4.6 Qualidade dos equipamentos dos 
laboratórios de informática 75 62 71 23 69 

4.4 Quantitativo de laboratórios de 
informática 87 62 67 26 58 

4.1 Disponibilidade de desktop/notebook 103 54 66 24 53 

3.6 Acesso à internet banda larga 118 71 58 17 36 

3.3 Acesso à internet wireless 121 69 52 10 48 

Fonte: Relatório NTI/CPA, 2018 



224 

 

Tabela 23– Infraestrutura – Resultados absolutos: avaliação Docente (EaD) 

MÉDIA ITEM INSUFICIENTE 
(0) 

REGULAR 
(5) 

BOM 
(7.5) 

EXCELENTE 
(10) NS/NA 

7.5 Horário de funcionamento da biblioteca 0 3 8 3 2 

7.3 Serviços da Gráfica EAD UFRPE 1 1 11 3 0 

7.2 Serviços de limpeza e jardinagem no 
campus 0 4 10 2 0 

6.7 Serviços do suporte EAD 2 3 7 4 0 

6.6 Disponibilidade de transporte para as 
atividades de gestão da EAD 2 2 10 2 0 

6.5 Infraestrutura da biblioteca (iluminação, 
climatização, acústica) 1 4 9 1 1 

6.4 Funcionamento do ônibus circular da 
UFRPE 0 3 4 0 9 

6.4 Segurança do campus 1 4 11 0 0 

6.2 Quantitativo de servidores da biblioteca 2 3 7 2 2 

6.0 Serviços de saúde (atendimentos médico, 
odontológico e psicológico) 1 3 6 0 6 

5.8 Acesso ao campus (transporte público) 1 5 6 0 4 

5.5 Infraestrutura das salas de aula 2 6 7 0 1 

5.2 Restaurante Universitário (RU) 4 1 7 1 3 

5.0 Acervo da biblioteca 3 7 6 0 0 

4.7 Disponibilidade de data show 4 6 6 0 0 

4.7 Instalações dos banheiros, copas e área de 
convívio 2 12 2 0 0 

4.5 Iluminação no campus 3 9 3 0 1 

4.1 Manutenção das instalações prediais 5 7 4 0 0 

4.0 Disponibilidade de desktop/notebook 5 6 4 0 1 

3.9 Vagas de estacionamento no campus 6 5 5 0 0 

3.4 Infraestrutura das salas dos setores 
administrativos 7 6 2 1 0 
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3.3 Qualidade dos equipamentos dos 
laboratórios de ensino 6 2 4 0 4 

3.3 Qualidade dos equipamentos dos 
laboratórios de informática 7 4 4 0 1 

3.2 Acessibilidade física para pessoas com 
necessidades especiais 6 8 1 0 1 

3.1 Quantitativo de laboratórios de ensino 7 2 4 0 3 

2.7 Infraestrutura das salas coletivas de prof.es 8 7 1 0 0 

2.7 Quantitativo de laboratórios de 
informática 9 2 4 0 1 

0.8 Infraestrutura das salas individuais/duplas 
(gabinetes) dos prof.es 11 2 0 0 3 

Fonte: Relatório NTI/CPA, 2018 
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Tabela 24–Infraestrutura –Resultados Absolutos:avaliação dos Técnicos (EaD) 

MÉDIA ITEM INSUFICIENTE 
(0) 

REGULAR 
(5) 

BOM 
(7.5) 

EXCELENTE 
(10) NS/NA 

7.5 Funcionamento do ônibus circular da 
UFRPE 0 0 2 0 9 

7.5 Quantitativo de servidores da biblioteca 0 1 2 1 7 

7.3 Serviços de limpeza e jardinagem no 
campus 0 3 6 2 0 

7.1 Infraestrutura da biblioteca (iluminação, 
climatização, acústica) 0 3 2 2 4 

6.9 Restaurante Universitário (RU) 1 2 3 3 2 

6.8 Horário de funcionamento da biblioteca 1 1 3 2 4 

6.6 Acesso à internet banda larga 0 5 5 1 0 

6.3 Qualidade dos equipamentos dos 
laboratórios de pesquisa 0 1 1 0 9 

6.1 Acesso à internet wireless 1 4 5 1 0 

6.0 Vagas de estacionamento no campus 2 2 4 2 1 

5.8 Acervo da biblioteca 0 4 2 0 5 

5.2 Iluminação no campus 2 4 5 0 0 

5.0 Segurança do campus 1 8 2 0 0 

4.5 Quantitativo de equipamentos de 
informática no setor de trabalho 3 5 2 1 0 

4.3 Infraestrutura das salas dos setores 
administrativos 3 5 3 0 0 

4.3 Manutenção das instalações prediais 3 5 3 0 0 

4.2 Acessibilidade física para pessoas com 
necessidades especiais 3 4 3 0 1 

4.2 Acesso ao campus (transporte público) 3 4 3 0 1 

4.2 Quantitativo de laboratórios de pesquisa 1 1 1 0 8 

4.1 Disponibilidade de softwares no setor de 
trabalho 3 6 2 0 0 
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4.1 Instalações dos banheiros, copas e área de 
convívio 4 4 2 1 0 

4.0 Serviços de saúde (atendimentos médico, 
odontológico e psicológico) 4 2 4 0 1 

3.9 Manutenção de equipamentos de 
informática no setor de trabalho 4 5 1 1 0 

3.8 Qualidade dos equipamentos dos 
laboratórios de ensino 1 0 1 0 9 

3.0 Quantitativo de técnicos no setor de 
trabalho 6 2 3 0 0 

2.9 Quantitativo de laboratórios de ensino 3 2 1 0 5 

Fonte: Relatório NTI/CPA, 2018 
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Resultados da Avaliação das Políticas Acadêmicas (Campus Dois Irmãos, UACSA e UAST) 

Tabela 25- Avaliação do Ensino (Campus Dois Irmãos, UACSA e UAST) - Estudantes 

Média Item avaliado Péssimo (0) Ruim (2.5) Regular (5) Bom (7.5) Excelente 
(10) 

OOR* 

7.8 
Sistema de Seleção Unificada (Sisu) como a 
principal forma de ingresso nos cursos de 
graduação da UFRPE 

19 54 265 714 645 45 

7.2 Diversificação de instrumentos avaliativos 24 87 416 766 432 17 

7.1 Práticas de interdisciplinaridade no seu 
curso 20 77 418 736 386 105 

7.1 Diversificação de estratégias de ensino 23 90 442 730 430 27 

7.0 Acesso ao Projeto Pedagógico do seu Curso 
(PPC) 34 75 402 685 346 200 

7.0 Práticas de integração entre atividades de 
ensino e Pesquisa 26 96 373 645 327 275 

6.9 Atuação da Comissão de Orientação e 
Acompanhamento Acadêmico (COAA) 39 54 206 396 217 830 

6.8 Práticas de integração entre atividades de 
ensino e extensão 26 106 360 576 269 405 

6.7 Articulação entre teoria e prática nas 
disciplinas 28 137 521 712 332 12 

6.5 Ações institucionais de prevenção à 
retenção em disciplinas do seu curso 52 114 340 561 230 445 

6.4 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
nas atividades de ensino 52 134 495 624 255 182 

6.3 Oferta de bolsas para o programa de 
monitoria da UFRPE 55 164 468 545 233 277 

6.1 Ações institucionais de prevenção à evasão 
no seu curso 79 183 396 461 232 391 

4.1 Oferta de vagas em programas de 
intercâmbio nacional para graduandos 216 273 329 183 67 674 

3.9 Oferta de vagas em programas de 
intercâmbio internacional para graduandos 263 281 321 164 85 628 
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*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse 
sobre o valor correspondente na última  

Tabela 26- Avaliação do Ensino (Campus Dois Irmãos, UACSA e UAST) - Docentes 

Média Item avaliado 
Péssimo 

(0) 
Ruim 
(2.5) 

Regular 
(5) 

Bom 
(7.5) 

Excelente 
(10) OOR* 

7.2 Articulação entre teoria e prática nas 
disciplinas 

3 9 97 270 66 4 

7.0 Atuação da Comissão de Orientação e 
Acompanhamento Acadêmico (COAA) 

4 23 77 177 60 108 

6.9 Práticas de integração entre atividades de 
ensino e Pesquisa 

4 20 109 232 63 21 

6.8 Sistema de Seleção Unificada (Sisu) como a 
principal forma de ingresso nos cursos de 
graduação da UFRPE. 

6 33 111 179 86 34 

6.4 Ações institucionais de prevenção à retenção 9 24 124 185 37 70 

6.4 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) nas 
atividades de ensino 

8 30 100 155 37 119 

6.3 Ações institucionais de prevenção à evasão 8 22 145 176 26 72 

6.3 Oferta institucional de formação didático-
pedagógica contínua na UFRPE 

8 31 137 169 34 70 

6.2 Oferta de bolsas para o programa de monitoria 
da UFRPE 

7 42 148 186 34 32 

6.2 Práticas de interdisciplinaridade nos cursos em 
que você atua 

2 42 152 183 32 38 

6.2 Práticas de integração entre atividades de 
ensino e extensão 

6 50 149 163 51 30 

5.6 Como a UFRPE acompanha o estudante 
egresso 

13 45 115 94 25 157 

5.5 Ações institucionais de capacitação para 
práticas pedagógicas voltadas aos estudantes 
com deficiência 

15 48 128 102 19 137 

4.5 Oferta de vagas em programas de intercâmbio 
nacional para docentes 

32 66 105 57 10 179 

4.4 Oferta de vagas em programas de intercâmbio 
internacional para docentes 

43 64 114 57 11 160 
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*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse 
sobre o valor correspondente na última coluna. 

Tabela 27-Avaliação da Pesquisa (Campus Dois Irmãos, UACSA e UAST) - Estudantes 

Média Item avaliado Péssimo (0) Ruim (2.5) Regular (5) Bom (7.5) Excelente (10) OOR* 

7.0 Participação em grupos e/ou núcleos de 
Pesquisa da UFRPE 

14 83 250 385 261 749 

6.9 Promoção de eventos científicos pela UFRPE 30 88 432 618 344 230 

6.5 Apoio financeiro da UFRPE para apresentação 
de trabalhos em eventos 

27 92 339 411 174 699 

6.0 Oferta de bolsas de iniciação científica 69 165 418 431 197 462 

5.8 Participação em grupos de Pesquisa com 
outras Instituições de Ensino Superior (IES) 

28 109 192 175 92 1146 

*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse 
sobre o valor correspondente na última coluna. 
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Tabela 28-Avaliação da Pesquisa (Campus Dois Irmãos, UACSA e UAST) -  Docentes 

Média Item avaliado 
Péssimo 

(0) 
Ruim 
(2.5) 

Regular 
(5) 

Bom 
(7.5) 

Excelente 
(10) OOR* 

7.1 Participação em grupos e/ou núcleos de 
Pesquisa da UFRPE 

5 15 101 212 85 31 

6.7 Participação em grupos de Pesquisa com 
outras Instituições de Ensino Superior (IES) 

4 26 111 166 57 85 

6.6 Inserção científica da UFRPE no âmbito 
nacional 

4 24 115 207 34 65 

6.4 Parcerias da UFRPE com as instituições 
externas de Pesquisa 

10 19 105 158 34 123 

6.3 Ações de cooperação nacional da UFRPE 4 17 102 125 21 180 

6.2 Oferta de editais de incentivo à iniciação 
científica 

13 41 145 177 41 32 

6.1 Apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação (PRPPG) para participação em 
editais de agências de fomento (Pesquisa) 

14 42 122 150 38 83 

5.9 Oferta de bolsas de iniciação científica para o 
desenvolvimento de Pesquisas 

12 56 165 154 36 26 

5.9 Promoção de eventos científicos pela UFRPE 11 57 158 168 33 22 

5.8 Ações de cooperação internacional da UFRPE 15 30 102 104 24 174 

5.6 Oferta da UFRPE para editais de projetos de 
Pesquisa 

23 49 164 154 21 38 

5.1 Parcerias da UFRPE com empresas para o 
desenvolvimento de Pesquisas 

21 51 106 77 16 178 

5.1 Inserção científica da UFRPE no âmbito 
internacional 

20 50 152 91 9 127 

3.5 Apoio financeiro da UFRPE para publicação de 
Pesquisas 

80 96 101 43 8 121 

2.9 Apoio financeiro da UFRPE para apresentação 
de trabalhos em eventos 

133 108 97 45 4 62 

*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse 
sobre o valor correspondente na última coluna. 
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Tabela 29 -Avaliação da Pesquisa (Campus Dois Irmãos, UACSA e UAST) -  Técnicos 

Média Item avaliado Péssimo (0) Ruim (2.5) Regular (5) Bom (7.5) Excelente (10) OOR* 

6.8 Participação em grupos e/ou núcleos de 
Pesquisa da UFRPE 

0 5 30 44 14 151 

6.3 Participação em grupos de Pesquisa com 
outras Instituições de Ensino Superior (IES) 

0 11 18 34 7 174 

5.7 Apoio da UFRPE para publicação de Pesquisas 
realizadas por técnicos 

14 15 25 37 18 135 

5.6 Incentivo da UFRPE para participação de 
técnicos em projetos de Pesquisa 

19 16 45 43 23 98 

5.5 Apoio financeiro da UFRPE para apresentação 
de trabalhos em eventos 

13 17 31 37 13 133 

*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse 
sobre o valor correspondente na última coluna. 
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Tabela 30 - Avaliação da Extensão (Campus Dois Irmãos, UACSA e UAST) - Estudantes 

Média Item avaliado Péssimo (0) Ruim (2.5) Regular (5) Bom (7.5) Excelente (10) OOR* 

6.9 Participação na extensão universitária 14 93 348 457 283 547 

6.9 Promoção de eventos culturais e 
artísticos pela UFRPE 

40 112 371 599 343 277 

6.5 Ações da UFRPE voltadas ao 
empreendedorismo econômico e social 

44 119 357 485 215 522 

*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse 
sobre o valor correspondente na última coluna. 
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Tabela 31 - Avaliação da Extensão (Campus Dois Irmãos, UACSA e UAST) - Docentes 

Média Item avaliado 
Péssimo 

(0) 
Ruim 
(2.5) 

Regular 
(5) 

Bom 
(7.5) 

Excelente 
(10) OOR* 

6.6 Inserção da extensão da UFRPE no âmbito 
regional 

8 28 90 158 51 114 

6.3 Participação na extensão universitária 11 37 139 164 55 43 

6.2 Oferta de editais de projetos de extensão da 
UFRPE 

12 33 159 175 39 31 

5.8 Parcerias da UFRPE com instituições externas 
para extensão 

10 35 99 95 21 189 

5.7 Promoção de eventos culturais e artísticos pela 
UFRPE 

19 54 137 134 30 75 

5.5 Ações da UFRPE voltadas ao empreendedorismo 
econômico e social 

12 44 115 88 17 173 

5.4 Apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
(PROEXC) para participação em editais de 
agências de fomento 

18 58 111 95 23 144 

5.3 Parcerias da UFRPE com empresas para o 
desenvolvimento de ações de extensão 

15 40 88 72 11 223 

*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse 
sobre o valor correspondente na última coluna. 
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Tabela 32 - Avaliação da Extensão (Campus Dois Irmãos, UACSA e UAST) - Técnicos 

Média Item avaliado Péssimo (0) Ruim (2.5) Regular (5) Bom (7.5) Excelente (10) OOR* 

6.8 Oferta da UFRPE para editais de projetos de 
extensão 

6 7 32 71 25 103 

6.6 Participação na extensão universitária 1 9 32 62 13 127 

6.5 Promoção de eventos culturais e artísticos da 
UFRPE 

8 19 56 84 39 38 

5.9 Incentivo da UFRPE para participação de 
técnicos em projetos de extensão 

13 18 34 48 22 109 

*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse 
sobre o valor correspondente na última coluna. 
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Tabela 33 -Avaliação da Assistência Estudantil (Campus Dois Irmãos, UACSA e UAST)-  Estudantes 

Média Item avaliado Péssimo (0) Ruim (2.5) Regular (5) Bom (7.5) Excelente (10) OOR* 

7.9 Ações de acolhimento aos calouros do curso 34 56 239 618 734 61 

6.7 Disponibilidade de auxílios de assistência 
estudantil 

59 129 498 682 374 0 

6.5 Acompanhamento pedagógico do estágio não 
obrigatório remunerado pela UFRPE 

33 44 190 252 126 1097 

6.1 Ações de apoio para discentes com 
dificuldades de aprendizagem 

91 149 369 448 231 454 

6.1 Ações de apoio para discentes com 
dificuldades emocionais e/ou psicológicas 

109 145 348 425 263 452 

5.9 Valor dos auxílios de assistência estudantil 61 178 506 461 157 379 

5.8 Adequação da metodologia de ensino para 
discentes com deficiência 

77 100 221 242 136 966 

*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse 
sobre o valor correspondente na última coluna. 
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Tabela 34 -Avaliação da Assistência Estudantil (Campus Dois Irmãos, UACSA e UAST) -  Docentes 

Média Item avaliado Péssimo (0) Ruim (2.5) Regular (5) Bom (7.5) Excelente (10) OOR* 

8.2 Ações de acolhimento aos calouros do curso 2 6 37 219 170 15 

6.4 Ações da UFRPE de apoio para discentes com 
dificuldades emocionais e/ou psicológicas 

12 39 114 179 58 47 

6.0 Ações da UFRPE de apoio para discentes com 
dificuldades de aprendizagem 

13 35 147 150 32 72 

*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse 
sobre o valor correspondente na última coluna. 
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Tabela 35 - Avaliação da Comunicação Institucional (Campus Dois Irmãos, UACSA - Estudantes 

Média Item avaliado Péssimo (0) Ruim (2.5) Regular (5) Bom (7.5) Excelente (10) OOR* 

8.8 Imagem institucional da UFRPE 2 14 98 558 1052 18 

8.3 Interação da UFRPE nas mídias sociais 
(Facebook. Instagram. YouTube e Twitter) 

14 32 222 577 863 34 

8.1 Site institucional da UFRPE (www.ufrpe.br) 12 23 226 761 704 16 

8.1 Comunicação da UFRPE com os estudantes 10 37 253 660 782 0 

7.5 Acessibilidade do site da UFRPE para pessoas 
com deficiência 

15 31 167 343 258 928 

7.4 Acesso às resoluções (normas acadêmicas) da 
UFRPE 

18 57 371 826 470 0 

7.3 Atendimento prestado pela Ouvidoria 16 27 153 286 191 1069 

*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse 
sobre o valor correspondente na última coluna. 
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Tabela 36 - Avaliação da Comunicação Institucional (Campus Dois Irmãos, UACSA - Docentes 

Média Item avaliado Péssimo (0) Ruim (2.5) Regular (5) Bom (7.5) Excelente (10) OOR* 

7.8 Imagem institucional da UFRPE 3 5 63 235 138 5 

7.7 Interação da UFRPE nas mídias sociais 
(Facebook. Instagram. YouTube e Twitter) 

6 6 72 188 143 34 

7.3 Site institucional da UFRPE (www.ufrpe.br) 7 21 74 244 102 1 

7.0 Atendimento prestado pela Ouvidoria 6 7 50 92 43 251 

6.7 Comunicação interna da UFRPE com a 
comunidade universitária 

16 36 109 199 89 0 

6.4 Acessibilidade do site da UFRPE para pessoas 
com deficiência 

6 24 71 100 32 216 

6.1 Acesso às resoluções da UFRPE 31 49 127 184 58 0 

*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse 
sobre o valor correspondente na última coluna. 
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Tabela 37 - Avaliação da Comunicação Institucional (Campus Dois Irmãos, UACSA - Técnicos 

Média Item avaliado Péssimo (0) Ruim (2.5) Regular (5) Bom (7.5) Excelente (10) OOR* 

8.2 Imagem institucional da UFRPE 1 4 21 114 101 3 

8.1 Interação da UFRPE nas mídias sociais 
(Facebook. Instagram. YouTube e Twitter) 

1 1 39 96 97 10 

7.5 Site institucional da UFRPE (www.ufrpe.br) 1 8 48 123 63 1 

7.3 Atendimento prestado pela Ouvidoria 2 6 18 60 26 132 

6.6 Acessibilidade do site da UFRPE para pessoas 
com deficiência 

3 10 38 77 16 100 

6.6 Comunicação interna da UFRPE com a 
comunidade universitária 

7 17 79 96 45 0 

6.1 Acesso às resoluções da UFRPE 14 29 64 106 31 0 

*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse 
sobre o valor correspondente na última coluna. 
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Tabela 38 - Avaliação do ensino(UAEADTec)  - Estudantes 

Média Item avaliado 
Péssimo 

(0) 
Ruim 
(2.5) 

Regular 
(5) 

Bom 
(7.5) 

Excelente 
(10) OOR* 

8.2 Sistema de ingresso nos cursos de graduação da 
Unidade Acadêmica de Educação a Distância e 
Tecnologia - UAEADTec 

3 3 21 123 108 0 

7.8 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) nas 
atividades de ensino 

5 4 38 120 91 0 

7.5 Diversificação de estratégias de ensino 4 7 48 125 69 5 

7.4 Práticas de interdisciplinaridade no seu curso 3 10 49 113 73 10 

7.4 Acesso ao Projeto Pedagógico do seu Curso (PPC) 7 7 39 122 66 17 

7.2 Diversificação de instrumentos avaliativos 7 8 52 126 63 2 

7.1 Atuação da Comissão de Orientação e 
Acompanhamento Acadêmico (COAA) 

6 11 39 109 44 49 

7.0 Ações institucionais de prevenção à retenção em 
disciplinas do seu curso 

8 9 44 97 46 54 

6.9 Articulação entre teoria e prática nas disciplinas 5 13 73 116 50 1 

6.8 Práticas de integração entre atividades de ensino 
e Pesquisa 

7 15 65 107 46 18 

6.8 Práticas de integração entre atividades de ensino 
e extensão 

5 14 58 119 33 29 

6.4 Ações institucionais de prevenção à evasão no 
seu curso 

17 18 50 86 45 42 

5.3 Oferta de bolsas para o programa de monitoria 
da UFRPE 

30 18 43 64 17 86 

4.8 Oferta de vagas em programas de intercâmbio 
nacional para graduandos 

28 20 39 37 13 121 

4.6 Oferta de vagas em programas de intercâmbio 
internacional para graduandos 

32 16 41 35 11 123 

*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse 
sobre o valor correspondente na última coluna. 
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Tabela 39 - Avaliação do ensino(UAEADTec)  -Docentes 

Média Item avaliado 
Péssimo 

(0) 
Ruim 
(2.5) 

Regular 
(5) 

Bom 
(7.5) 

Excelente 
(10) OOR* 

7.6 Articulação entre teoria e prática nas 
disciplinas 

0 1 6 18 10 0 

7.5 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) nas 
atividades de ensino 

0 0 4 27 4 0 

7.4 Atuação da Comissão de Orientação e 
Acompanhamento Acadêmico (COAA) 

0 2 5 20 7 1 

7.1 Práticas de integração entre atividades de 
ensino e extensão 

0 4 8 13 10 0 

7.0 Sistema de ingresso nos cursos de graduação 
da Unidade Acadêmica de Educação a 
Distância e Tecnologia - UAEADTec 

1 2 8 16 8 0 

7.0 Oferta institucional de formação didático-
pedagógica contínua na UFRPE 

0 2 7 17 5 4 

6.8 Práticas de interdisciplinaridade nos cursos em 
que você atua 

1 0 12 13 6 3 

6.5 Oferta de formação didático-pedagógica para 
os professores que não são da UFRPE e que 
atuam na EAD 

0 2 12 17 3 1 

6.3 Como a UFRPE acompanha o estudante 
egresso 

0 3 9 16 1 6 

6.2 Ações institucionais de prevenção à retenção 1 4 8 14 3 5 

6.2 Ações institucionais de prevenção à evasão 1 5 7 14 4 4 

6.2 Práticas de integração entre atividades de 
ensino e Pesquisa 

0 4 14 13 4 0 

5.2 Ações institucionais de capacitação para 
práticas pedagógicas voltadas aos estudantes 
com deficiências 

2 5 5 5 3 15 

4.9 Oferta de bolsas para o programa de monitoria 
da UFRPE 

4 3 11 4 3 10 

4.2 Oferta de vagas em programas de intercâmbio 
nacional para docentes 

3 9 5 4 2 12 
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Média Item avaliado 
Péssimo 

(0) 
Ruim 
(2.5) 

Regular 
(5) 

Bom 
(7.5) 

Excelente 
(10) OOR* 

3.3 Oferta de vagas em programas de intercâmbio 
internacional para docentes 

8 6 5 2 2 12 

*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse 
sobre o valor correspondente na última coluna. 
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Tabela 40 - Avaliação da pesquisa(UAEADTec)  -Estudantes 

Média Item avaliado Péssimo (0) Ruim (2.5) Regular (5) Bom (7.5) Excelente (10) OOR* 

6.4 Participação em grupos e/ou núcleos de 
Pesquisa da UFRPE 

6 12 36 56 20 128 

6.3 Promoção de eventos científicos pela UFRPE 13 15 47 92 24 67 

6.0 Participação em grupos de Pesquisa com 
outras Instituições de Ensino Superior (IES) 

2 18 36 50 10 142 

5.3 Apoio financeiro da UFRPE para apresentação 
de trabalhos em eventos 

16 25 36 43 14 124 

5.1 Oferta de bolsas de iniciação científica 23 18 39 46 13 119 

*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse 
sobre o valor correspondente na última coluna. 
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Tabela 41 - Avaliação da pesquisa(UAEADTec) - Docentes 

Média Item avaliado 
Péssimo 

(0) 
Ruim 
(2.5) 

Regular 
(5) 

Bom 
(7.5) 

Excelente 
(10) OOR* 

7.4 Parcerias da UFRPE com as instituições 
externas de Pesquisa 

0 1 6 11 7 10 

7.3 Oferta da UFRPE para editais de projetos de 
Pesquisa 

0 2 6 16 7 4 

7.2 Apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação (PRPPG) para participação em 
editais de agências de fomento (Pesquisa) 

0 1 6 16 5 7 

7.2 Inserção científica da UFRPE no âmbito 
nacional 

0 1 6 17 5 6 

7.1 Parcerias da UFRPE com empresas para o 
desenvolvimento de Pesquisas 

0 3 1 9 4 18 

7.0 Oferta de editais de incentivo à iniciação 
científica 

0 3 8 15 7 2 

7.0 Ações de cooperação nacional da UFRPE 0 1 4 13 2 15 

6.8 Promoção de eventos científicos pela UFRPE 1 2 8 15 6 3 

6.8 Ações de cooperação internacional da UFRPE 1 1 5 11 4 13 

6.7 Participação em grupos de Pesquisa com 
outras Instituições de Ensino Superior (IES) 

0 2 8 7 5 13 

6.7 Oferta de bolsas de iniciação científica para o 
desenvolvimento de Pesquisas 

0 5 5 19 4 2 

6.4 Participação em grupos e/ou núcleos de 
Pesquisa da UFRPE 

0 3 10 13 3 6 

5.8 Inserção científica da UFRPE no âmbito 
internacional 

1 6 5 13 2 8 

4.7 Apoio financeiro da UFRPE para apresentação 
de trabalhos em eventos 

6 5 4 8 3 9 

4.5 Apoio financeiro da UFRPE para publicação de 
Pesquisas 

5 4 6 4 3 13 

*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse 
sobre o valor correspondente na última coluna. 
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Tabela 42 - Avaliação da pesquisa(UAEADTec)  - Técnicos 

Média Item avaliado Péssimo (0) Ruim (2.5) Regular (5) Bom (7.5) Excelente (10) OOR* 

7.9 Participação em grupos e/ou núcleos de 
Pesquisa da UFRPE 

0 0 1 3 2 7 

6.7 Participação em grupos de Pesquisa com 
outras Instituições de Ensino Superior (IES) 

0 0 1 2 0 10 

5.6 Incentivo da UFRPE para participação de 
técnicos em projetos de Pesquisa 

0 3 1 3 1 5 

4.7 Apoio financeiro da UFRPE para apresentação 
de trabalhos em eventos 

1 3 2 0 2 5 

4.2 Apoio da UFRPE para publicação de Pesquisas 
realizadas por técnicos 

1 2 2 0 1 7 

*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse 
sobre o valor correspondente na última coluna. 
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Tabela 43 - Avaliação da extensão (UAEADTec) - Estudantes 

Média Item avaliado 
Péssimo 

(0) 
Ruim 
(2.5) 

Regular 
(5) Bom (7.5) 

Excelente 
(10) OOR* 

6.4 Promoção de eventos culturais e artísticos 
pela UFRPE  

10 14 49 89 23 73 

6.3 Participação na extensão universitária 11 18 61 69 35 64 

6.3 Ações da UFRPE voltadas ao 
empreendedorismo econômico e social 

7 12 44 72 17 106 

*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse 
sobre o valor correspondente na última coluna. 
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Tabela 44- Avaliação da extensão (UAEADTec) - Docentes 

Média Item avaliado 
Péssimo 

(0) 
Ruim 
(2.5) 

Regular 
(5) 

Bom 
(7.5) 

Excelente 
(10) OOR* 

7.7 Participação na extensão universitária 0 0 6 18 8 3 

7.7 Inserção da extensão da UFRPE no âmbito 
regional 

0 0 7 11 9 8 

7.1 Oferta de editais de projetos de extensão da 
UFRPE 

0 3 6 19 6 1 

7.0 Promoção de eventos culturais e artísticos pela 
UFRPE 

2 1 4 17 6 5 

6.8 Ações da UFRPE voltadas ao 
empreendedorismo econômico e social 

2 1 3 12 5 12 

6.6 Parcerias da UFRPE com instituições externas 
para extensão 

1 2 4 13 3 12 

6.4 Apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
(PROEXC) para participação em editais de 
agências de fomento 

1 2 7 13 3 9 

6.3 Parcerias da UFRPE com empresas para o 
desenvolvimento de ações de extensão 

1 1 4 7 2 20 

*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse 
sobre o valor correspondente na última coluna. 
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Tabela 45 - Avaliação da extensão (UAEADTec) - Técnicos 

Média Item avaliado Péssimo (0) Ruim (2.5) Regular (5) Bom (7.5) Excelente (10) OOR* 

6.9 Oferta da UFRPE para editais de projetos de 
extensão 

0 1 2 4 2 4 

6.6 Participação na extensão universitária 0 1 3 2 2 5 

5.8 Promoção de eventos culturais e artísticos da 
UFRPE 

1 1 4 5 1 1 

5.2 Incentivo da UFRPE para participação de 
técnicos em projetos de extensão 

0 4 1 5 0 3 

*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse 
sobre o valor correspondente na última coluna. 
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Tabela 46 - Avaliação da Assistência Estudantil (UAEADTec) - Estudantes 

Média Item avaliado Péssimo (0) Ruim (2.5) Regular (5) Bom (7.5) Excelente (10) OOR* 

6.8 Ações de acolhimento aos calouros do curso 13 8 42 85 44 66 

6.4 Adequação da metodologia de ensino para 
discentes com deficiência 

6 9 22 58 12 151 

6.3 Ações de apoio para discentes com 
dificuldades de aprendizagem 

13 15 45 78 28 79 

6.3 Acompanhamento pedagógico do estágio não 
obrigatório remunerado pela UFRPE 

10 10 46 58 25 109 

6.2 Ações de apoio para discentes com 
dificuldades emocionais e/ou psicológicas 

11 12 33 61 21 120 

5.3 Disponibilidade de auxílios de assistência 
estudantil 

33 34 88 80 23 0 

5.2 Valor dos auxílios de assistência estudantil 9 18 48 33 7 143 

*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse 
sobre o valor correspondente na última coluna. 
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Tabela 47 - Avaliação da Assistência Estudantil (UAEADTec) - Docentes 

Média Item avaliado Péssimo (0) Ruim (2.5) Regular (5) Bom (7.5) Excelente (10) OOR* 

7.3 Ações de acolhimento aos calouros do curso 1 2 5 15 10 2 

7.1 Ações da UFRPE de apoio para discentes com 
dificuldades emocionais e/ou psicológicas 

1 2 7 12 9 4 

6.0 Ações da UFRPE de apoio para discentes com 
dificuldades de aprendizagem 

2 3 10 9 5 6 

*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse 
sobre o valor correspondente na última coluna. 
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Tabela 48 - Avaliação da Comunicação Institucional (UAEADTec) - Estudantes 

Média Item avaliado Péssimo (0) Ruim (2.5) Regular (5) Bom (7.5) Excelente (10) OOR* 

8.5 Imagem institucional da UFRPE 1 2 19 106 129 1 

8.2 Site institucional da UFRPE (www.ufrpe.br) 2 2 24 118 109 3 

7.6 Site institucional da UAEADTec 
(www.ead.ufrpe.br) 

9 8 31 122 84 4 

7.5 Acessibilidade do site da UFRPE para pessoas 
com deficiência 

3 3 27 70 42 113 

7.2 Acesso às resoluções (normas acadêmicas) 
da UFRPE 

7 6 56 135 54 0 

7.1 Acessibilidade do site da UAEADTec para 
pessoas com deficiência 

6 6 27 66 35 118 

7.1 Interação da UFRPE nas mídias sociais 6 11 54 124 52 11 

6.8 Atendimento prestado pela Ouvidoria 5 6 26 63 20 138 

6.7 Comunicação interna da UFRPE com a 
comunidade universitária 

7 19 62 127 43 0 

*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse 
sobre o valor correspondente na última coluna. 
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Tabela 49 - Avaliação da Comunicação Institucional (UAEADTec) - Docentes 

Média Item avaliado Péssimo (0) Ruim (2.5) Regular (5) Bom (7.5) Excelente (10) OOR* 

8.5 Imagem institucional da UFRPE 0 1 2 14 18 0 

8.2 Atendimento prestado pela Ouvidoria 0 0 1 10 6 18 

8.0 Interação da UFRPE nas mídias sociais 
(Facebook. Instagram. YouTube e Twitter) 

0 1 4 16 12 2 

7.6 Site institucional da UFRPE (www.ufrpe.br) 0 2 2 23 8 0 

7.0 Comunicação interna da UFRPE com a 
comunidade universitária 

2 0 5 24 4 0 

6.6 Site institucional da UAEADTec 
(www.ead.ufrpe.br) 

0 6 7 16 6 0 

6.5 Acessibilidade do site da UFRPE para pessoas 
com deficiência 

2 2 5 14 4 8 

6.4 Acesso às resoluções da UFRPE 4 2 5 19 5 0 

5.3 Acessibilidade do site da UAEADTec para 
pessoas com deficiência 

4 5 5 8 4 9 

*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse 
sobre o valor correspondente na última coluna. 
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Tabela 50 - Avaliação da Comunicação Institucional (UAEADTec) - Técnicos 

Média Item avaliado Péssimo (0) Ruim (2.5) Regular (5) Bom (7.5) Excelente (10) OOR* 

8.7 Imagem institucional da UFRPE 0 0 1 5 7 0 

7.7 Interação da UFRPE nas mídias sociais 
(Facebook. Instagram. YouTube e Twitter) 

0 0 2 8 3 0 

7.1 Comunicação interna da UFRPE com a 
comunidade universitária 

0 2 1 7 3 0 

6.5 Site institucional da UFRPE (www.ufrpe.br) 0 0 6 6 1 0 

6.1 Atendimento prestado pela Ouvidoria 0 0 4 3 0 6 

5.5 Acessibilidade do site da UFRPE para pessoas 
com deficiência 

0 2 4 4 0 3 

4.0 Acesso às resoluções da UFRPE 2 4 4 3 0 0 

*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse 
sobre o valor correspondente na última coluna. 
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APÊNDICE 2 - Tutorial senha de Serviços Integrados 
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