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DOCENTES

DISCENTES23,21%

47,64%

PERCENTUAL DEPERCENTUAL DE  



MÉDIA PORMÉDIA POR  

DIMENSÕES DISCENTES DOCENTES

Aspectos Psicossociais
Infraestrutura Particular (Home-Office)

Suporte Udesc
Percepção para o Retorno Presencial

Organização Didático-Pedagógica das
Disciplinas 

Adaptação Docente ao Ensino Remoto
Autoavaliação Discente

Acessibilidade Discentes PAEE/NEE
Desempenho das Turmas

*
*

4,23
*

4,16

4,64
3,57

*
-

*
*

3,79

*

-

4,34
-
*

3,90

*Os resultados dessas dimensões serão representados graficamente



DIMENSÃODIMENSÃO



AspectosAspectos  
PsicossociaisPsicossociais  

76,92% dos  discentes  e
48,22% dos docentes que
participaram da avaliação,
apresentaram dificuldades

psicoemocionais ou doenças
relevantes neste período

saúde mentalsaúde mental

Você apresentou alguma dificuldade psicoemocional devido ao afastamento
físico/distanciamento social ou doença relevante nesse período de pandemia?

- DISCENTES E DOCENTES -

DIMENSÃO

INDICADOR

*Percentuais referentes as somas das
respostas "sim" e "às vezes/parcialmente"



65,51% dos discentes  e
35,28% dos docentes  que
participaram da avaliação,

perceberam 
a necessidade de 
apoio psicossocial

Você percebeu necessidade de algum apoio psicossocial?

AspectosAspectos  
PsicossociaisPsicossociais  

- DISCENTES E DOCENTES -

DIMENSÃO

PsicossocialPsicossocial
INDICADOR

*Percentuais referentes as somas das
respostas "sim" e "às vezes/parcialmente"



30,99% dos discentes e 
 22,94% dos docentes que
participaram da avaliação,

buscaram
ajuda profissional

Você buscou ajuda profissional?

*Percentuais referentes as somas das
respostas "sim" e "às vezes/parcialmente"

PsicossocialPsicossocial
INDICADOR

AspectosAspectos  
PsicossociaisPsicossociais  

- DISCENTES E DOCENTES -

DIMENSÃO



32,78% dos discentes que
participaram da avaliação,

tiveram a renda familiar afetada,
prejudicando a continuidade dos

estudos

 A pandemia afetou sua renda familiar, de modo a prejudicar a continuidade
dos estudo?

AspectosAspectos  
PsicossociaisPsicossociais  

- DISCENTES -

DIMENSÃO

*Percentual referente a soma das
respostas "sim" e "às vezes/parcialmente"

renda familiarrenda familiar
INDICADOR



41,01% dos discentes que
participaram da avaliação,

tiveram  a ocupação/trabalho
afetados, dificultando a

continuidade dos estudos

A pandemia afetou a sua ocupação/trabalho de modo a dificultar a
continuidade dos estudos?

renda pessoalrenda pessoal
INDICADOR

AspectosAspectos  
PsicossociaisPsicossociais  

- DISCENTES -

DIMENSÃO

*Percentual referente a soma das
respostas "sim" e "às vezes/parcialmente"



DIMENSÃODIMENSÃO



O equipamento que você utiliza para acompanhar/ministar as aulas contém
câmera?

79,78% dos discentes e
94,68% dos docentes  que
participaram da avaliação,

possuem equipamentos
com câmeras de vídeo

infraestruturainfraestrutura
particularparticular

- DISCENTES E DOCENTES -

DIMENSÃO

equipamentoequipamento
INDICADOR



O seu dispositivo/equipamento (computador, tablet, smartphone) atendeu as suas
necessidades para o acompanhamento/desenvovimento do ensino remoto?

68,49% dos discentes e
78,52% dos docentes que
participaram da avaliação,

possuem
dispositivos/equipamentos

compatíveis com as
necessidades do ensino remoto

equipamentoequipamento
INDICADOR

infraestruturainfraestrutura
particularparticular

- DISCENTES E DOCENTES -

DIMENSÃO



O equipamento que você utiliza para acompanhar as aulas contém microfone? 

85,31% dos discentes
que participaram da
avaliação, possuem
equipamentos com

microfones

infraestruturainfraestrutura
particularparticular

- DISCENTES  -

DIMENSÃO

equipamentoequipamento
INDICADOR



A conexão de internet utilizada atendeu as suas necessidades para o
acompanhamento/desenvolvimento do ensino remoto?

46,48% dos discentes e
65,46% dos docentes que
participaram da avaliação,

possuem conexões de
internet compatíveis com
as necessidades do ensino

remoto

infraestruturainfraestrutura
particularparticular

- DISCENTES E DOCENTES -

DIMENSÃO

conexão internetconexão internet
INDICADOR



Você perdeu alguma atividade síncrona em função de dificuldade de conexão?

71,84% dos discentes
que participaram da
avaliação, perderam

alguma atividade
síncrona por problemas

com a internet
*Percentual referente a soma das

respostas "sim" e "às vezes/parcialmente"

infraestruturainfraestrutura
particularparticular

- DISCENTES -

DIMENSÃO

conexão de internetconexão de internet
INDICADOR



O desempenho dos softwares utilizados por você nas aulas foi adequado para suas
demandas (Office, softwares gráficos, outros)?

61,48% dos estudantes e
72,61% dos professores que
participaram da avaliação,

consideram que os
desempenhos dos softwares
utilizados foram adequados

softwaresoftware
INDICADOR

infraestruturainfraestrutura
particularparticular

- DISCENTES E DOCENTES -

DIMENSÃO



Problemas financeiros dificultaram seu acesso ao ensino remoto?

27,16% dos acadêmicos
que participaram da
avaliação, tiveram

problemas financeiros que
dificultaram o acesso ao

ensino neste período

infraestruturainfraestrutura
particularparticular

- DISCENTES-

DIMENSÃO

questões financeirasquestões financeiras
INDICADOR

*Percentual referente a soma das
respostas "sim" e "às vezes/parcialmente"



Se você solicitou empréstimo de computadores à instituição, sua solicitação
foi atendida? 

14,62% dos discentes e
21,69% dos docentes que

participaram da avaliação, não
tiveram suas solicitações

atendidas para empréstimos de
computadores

infraestruturainfraestrutura
particularparticular

- DISCENTES E DOCENTES -

DIMENSÃO

empréstimo udescempréstimo udesc
INDICADOR



Você recebeu apoio financeiro da universidade para suprir as demandas do
ensino remoto? 

7,47% dos discentes que
participaram da

avaliação, receberam o
auxílio de inclusão digital

infraestruturainfraestrutura
particularparticular

- DISCENTES  -

DIMENSÃO

auxílio internetauxílio internet
INDICADOR



Você utilizou outros recursos virtuais para o cumprimento dos objetivos pedagógicos da
disciplina (e-mail, podcast, webinar, fóruns, objetos de aprendizagem, game, wiki, quiz,

entre outros)?

Sim
62.7%

Às vezes/Parcialmente
26.1%

Não
10.1%

Não se aplica
1.1%

88,8% dos docentes que
participaram da

avaliação, utilizaram
outros recursos digitais

em suas aulas

infraestruturainfraestrutura
particularparticular

- DOCENTES -

DIMENSÃO

INDICADOR

recursos virtuaisrecursos virtuais

*Percentual referente a soma das
respostas "sim" e "às vezes/parcialmente"



DIMENSÃODIMENSÃO



DIMENSÃODIMENSÃO

INDICADORES DISCENTES DOCENTES

Tutorial Plataforma
Comunicação

Formação Pedagógica
Apoio NAE à Acessibilidade

4,19
4,25

-
-

4,34
-

4,08
   2,94 *

*Representação gráfica complementar para o indicador "Apoio NAE à Acessibilidade "



Você percebeu necessidade de apoio para adaptação das estratégias de avaliação dos
estudantes com deficiência e/ou necessidade educacional específica?

36,5% dos docentes  que
participaram da

avaliação, perceberam a
necessidade de apoio do
NAE para adaptação das
estratégias de avaliação

suporte udescsuporte udesc

- DOCENTES  -

DIMENSÃO

apoio nae À acessibilidadeapoio nae À acessibilidade
INDICADOR

Não se aplica
30.4%

Não
25.3%

Sim
23.6%

Às vezes/Parcialmente
12.9%

Não conheço
5.7%

Prefiro não avaliar
2.1%

*Percentual referente a soma das
respostas "sim" e "às vezes/parcialmente"



DIMENSÃODIMENSÃO



Você pertence ou convive com pessoas do grupo de risco para Covid-19?

58,81% dos discentes e
47,63% dos docentes  que
participaram da avaliação,

pertencem ou convivem com
pessoas do grupo de risco

percepçãopercepção  
para para o retornoo retorno
presencialpresencial

- DISCENTES E DOCENTES  -

DIMENSÃO

GRUPO DE RISCOGRUPO DE RISCO
INDICADOR



Você se sente seguro para retornar às aulas de forma presencial antes da aplicação de
vacina, seguindo os protocolos de prevenção a Covid-19 estabelecidos pela instituição?

66,93% dos estudantes e
77,97% dos professores que
participaram da avaliação,

não se sentem seguros para
o retorno antes da vacinação

vacina/segurançavacina/segurança
INDICADOR

percepçãopercepção  
para para o retornoo retorno
presencialpresencial

- DISCENTES E DOCENTES  -

DIMENSÃO

*Percentuais referentes as somas das
respostas "não" e "às vezes/parcialmente"



Você teve que cancelar alguma disciplina no período da pandemia por não ter
condições de cursá-la?

23,93% dos discentes que
participaram da avaliação,
cancelaram disciplinas por

não terem condições de
cursá-las nesse período

percepçãopercepção  
para para o retornoo retorno
presencialpresencial

- DISCENTES  -

DIMENSÃO

cancelamentocancelamento
INDICADOR



Você concorda em ter/ministrar parte das aulas de forma remota e parte
de forma presencial?

42,89% dos discentes e
45,76% dos docentes  que
participaram da avaliação,

concordam em ter/ministrar
aulas no formato híbrido

percepçãopercepção  
para para o retornoo retorno
presencialpresencial

- DISCENTES E DOCENTES  -

DIMENSÃO

ensino híbridoensino híbrido
INDICADOR



Você utiliza transporte público municipal ou intermunicipal para chegar à
universidade?

50,2% dos discentes e
10,79% dos docentes que
participaram da avaliação,
utilizam transporte público

percepçãopercepção  
para para o retornoo retorno
presencialpresencial

- DISCENTES E DOCENTES  -

DIMENSÃO

transportestransportes
INDICADOR

*Percentuais referentes as somas das
respostas "sim" e "às vezes/parcialmente"



Você utiliza meios próprios (carro próprio, táxi, transporte por aplicativos) para
chegar à universidade?

45,58% dos discentes e
90,87% dos docentes que
participaram da avaliação,

utilizam outros tipos de
transportes

percepçãopercepção  
para para o retornoo retorno
presencialpresencial

- DISCENTES E DOCENTES  -

DIMENSÃO

transportestransportes
INDICADOR

*Percentuais referentes as somas das
respostas "sim" e "às vezes/parcialmente"



DIMENSÃODIMENSÃO



DIMENSÃODIMENSÃO

DIMENSÕES DISCENTES DOCENTES

Comunicação 
Bibliografia

Disponibilização de Conteúdo
Avaliação

Plano de Ensino
Plataforma de Ensino

Conteúdo Programático
Métodos de Ensino

4,81
4,69
4,66
4,26

4,67
4,61

-
-

4,95
3,74*
4,75
4,42

-
-

3,77*
4,32

Aulas Práticas - 4,47

Cronograma 4,75 -

*Representação gráfica complementar para os indicadores "Bibliografia" e "Conteúdo Programático"



Não conheço
0,77%,

Não
3,24%,

Prefiro não
avaliar
0,68%,

BIBLIOGRAFIABIBLIOGRAFIA

As referências bibliográficas indicadas foram flexibilizadas, com a inclusão de materiais
que possam ser acessados on-line?

83,03% dos docentes
que participaram da
avaliação, indicaram

referências
bibliográficas de acesso

on-line 

ADAPTAÇÃOADAPTAÇÃO  
DOCENTEDOCENTE

-  DOCENTES  -

DIMENSÃO

INDICADOR

Sim
83,03%,

Às vezes/
Parcialmente

8,78%,

Não se aplica
3,50%,



Não conheço
2,31%

Não
44,49%

Prefiro não
avaliar
0,51%

BIBLIOGRAFIABIBLIOGRAFIA

Você acessou o acervo da “Minha Biblioteca” (Biblioteca Virtual)?

35,44% dos docentes
que participaram da

avaliação, acessaram o
acervo da "Minha

Biblioteca"

INDICADOR

Sim
35,44%

Às vezes/
Parcialmente

14,26%

Não se aplica
2,99%

ADAPTAÇÃOADAPTAÇÃO  
DOCENTEDOCENTE

-  DOCENTES  -

DIMENSÃO



53,06% dos docentes que
participaram da avaliação,
realizaram adaptações de
conteúdos para o ensino
remoto com facilidade

ADAPTAÇÃOADAPTAÇÃO  
DOCENTEDOCENTE

-  DOCENTES  -

DIMENSÃO

conteúdo programáticoconteúdo programático
INDICADOR

Você encontrou facilidade para adaptar o conteúdo da disciplina para a forma remota?
 

Sim
53,06%

Não
15,31%

Às vezes/ Parcialmente
29,76%

Não se aplica
1,36%

Prefiro não
avaliar
0,51%



DIMENSÃODIMENSÃO



88,18% dos discentes  que
participaram da avaliação,

conseguiram manter a
interação com os colegas e

os professores

-  DISCENTES  -

DIMENSÃO

interaçãointeração
INDICADOR

Você conseguiu manter a interação com os colegas e professores?

*Percentuais referentes as somas das
respostas "sim" e "às vezes/parcialmente"



27,57% dos discentes  que
participaram da avaliação,
conseguiram administrar o
tempo para organizar uma

rotina de estudo

-  DISCENTES  -

DIMENSÃO

gestão do tempogestão do tempo
INDICADOR

Você conseguiu administrar o tempo para organizar uma rotina de estudo?



88,31% dos discentes  que
participaram da avaliação,
tiveram que dedicar mais

horas para realizar as
atividades propostas neste

período

-  DISCENTES  -

DIMENSÃO

gestão do tempogestão do tempo
INDICADOR

Você teve que dedicar mais horas para dar conta das atividades propostas no
ensino remoto?

*Percentuais referentes as somas das
respostas "sim" e "às vezes/parcialmente"



DIMENSÃODIMENSÃO

Obs.:Três perguntas apresentaram resultados incongruentes, 
por isso não foram consideradas nesta dimensão



1,24% dos discentes 
 que participaram da
avaliação, possuem

deficiência e/ou NEE e
necessitam de
acessibilidade

AcessibilidadeAcessibilidade
discentediscente

-  DISCENTES  -

DIMENSÃO

deficiência/needeficiência/nee
INDICADOR

Você possui alguma deficiência e/ou necessidade educacional específica que
necessite de acessibilidade?



1,37% dos discentes 
 que participaram da
pesquisa, buscaram

apoio do NAE

AcessibilidadeAcessibilidade
discentediscente

-  DISCENTES  -

DIMENSÃO

atendimento naeatendimento nae
INDICADOR

Você buscou o apoio do Núcleo de Acessibilidade Educacional/NAE para o
atendimento adequado de suas necessidades educacionais?



DIMENSÃODIMENSÃO



DIMENSÃODIMENSÃO

INDICADORES DOCENTES

Participação
Atividades Síncronas

Atividades Assíncronas

3,56*
4,23

3,74*

*Representação gráfica complementar para os indicadores "Atividades Assíncronas' e "Participação".



38,32% dos discentes
participaram dos encontros  
síncrono de modo assíduo 

desempenhodesempenho  
das turmasdas turmas

-  DOCENTES  -

DIMENSÃO

participaçãoparticipação
INDICADOR

Os alunos participaram dos encontros síncronos de modo assíduo?
 

Sim

Não

Às vezes/parcialmente

Não conheço

Não se aplica
Prefiro não opinar



48,60% dos docentes que
participaram da avaliação,

consideram que as
atividades assíncronas

favoreceram a
aprendizagem

desempenhodesempenho  
das turmasdas turmas

-  DOCENTES  -

DIMENSÃO

atividades assíncronasatividades assíncronas
INDICADOR

As atividades pedagógicas assíncronas favoreceram a aprendizagem?

Sim
48,60%

Não
5,62%

Às vezes/ Parcialmente
35,74%

Não se aplica
6,21%

Prefiro não
avaliar
2,21%

Não conheço
1,62%



35,34% dos docentes que
participaram da avaliação,

consideram que as
atividades assíncronas
permitiram a interação
entre professor e aluno

desempenhodesempenho  
das turmasdas turmas

-  DOCENTES  -

DIMENSÃO

atividades assíncronasatividades assíncronas
INDICADOR

As atividades pedagógicas assíncronas permitiram a interação entre o professor e aluno
na construção coletiva de conhecimento?

Sim
35,34%

Não
11,64%

Às vezes/ Parcialmente
42,74%

Não se aplica
6,63%

Prefiro não
avaliar
2,29%

Não conheço
1,36%


