
ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS DOS PRINCIPAIS ITENS 

DE PESQUISA REALIZADA JUNTO AOS DOCENTES E DISCENTES DA 

UEPB 

 

1 - Introdução 

Com vistas a auxiliar e tornar mais claro a interpretração dos resultados dos principais 

itens contidos na pesquisa realizada junto a docentes e discentes da UEPB, no que diz 

respeito a participação na pesquisa, disponibilidade de ambiente aquedado e de 

recursos computacionais, apresenta-se aqui uma análise comparativa, levando em 

consideração o total de docentes e estudantes, trazendo assim informações acerca da 

representatividade dos números apresentados. Para além da análise comparativa, 

agrega-se a esta a análise realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos (DIEESE), contendo considerações acerca da pesquisa. 

 

2 - Questionário aplicado aos docentes 

Quanto à análise realizada aos questionários docentes, os seguintes itens merecem 

destaque: 

A) Participação 

“O questionário aplicado aos docentes obteve 730 respondentes. Entretanto, o 

processo de validação das respostas considerou a consistência das 

informações nome, matrícula e lotação, excluindo as incongruências. O 

número final de respondentes foi, então, 522 (quinhentos e vinte e dois) 

docentes, de todos os câmpus e centros, …” (retirado do MEMORANDO 

CIRCULAR/UEPB/PROGRAD/0016/2020 

[http://www.uepb.edu.br/prograd-divulga-dados-de-questionarios-sobre-perfil

-tecnologico-de-docentes-e-estudantes-da-uepb/], página 6) 

 

O total de professores, segundo o portal da transparência 

[    http://transparencia.uepb.edu.br/servidores-docentes/], é de 1.138 (835 

efetivos, 299 substitutos e 4 visitantes). 

 

 

 



 

 

Considerando o total de professores, tem-se que 616 professores não responderam o 

questionário, o que representa 54,13% , uma vez que 208 questionários foram 

descartados, Conforme pode ser visto no gráfico a seguir, apenas 45,87% do universo 

de docentes responderam. 

 

 

B) Disponibilidade de recursos 

“Sobre a disponibilidade de ambiente apropriado para o desenvolvimento 

do trabalho em casa, 361 (69,16%) (trezentos e sessenta e um) docentes 

afirmaram possuir um ambiente adequado para estudo (Gráfico 3)” 

(retirado do MEMORANDO CIRCULAR/UEPB/PROGRAD/0016/2020, 

página 8). 

 

Contudo, ao se levar em consideração o universo de docentes, tem-se que aqueles que 

responderam sim representam 31,72% do total, enquanto os que responderam não 

representam 11,34% do total, conforme pode ser verificado no gráfico a seguir. 

 



 

 

Obs.: A análise teve como base os dados dos anexos do Memo circular (página 22). 

 

 

3- Questionário aplicado aos discentes 

Quanto a participação e disponibilidade de recursos dos discentes, tem-se os seguintes 

resultados:  

 

A) Participação 

 

Dos cerca de 16.000 (dezesseis mil) estudantes de graduação dos 8 campi da UEPB 

(com base nos dados de 2019), “foram consideradas válidas 7.596 (sete mil, 

quinhentas e noventa e seis) respostas dos estudantes.” (retirado do MEMORANDO 

CIRCULAR/UEPB/PROGRAD/0016/2020, página ) 

 

 

Obs.: total de alunos da graduação referente a 2019 



Fonte: Portal da transparência da UEPB 1.  

 

B) Disponibilidade de recursos 

“Segundo respostas à primeira questão do questionário destinado aos estudantes, 

77,15% dos estudantes possuem computador para uso individual (40,80%) ou 

compartilhado (36,35%). Não possuem computador 22,85% dos estudantes 

participantes da consulta”. 

 

Uma análise comparativa com relação ao número de discentes matriculados em 

2019.2, uma vez que as informações referentes ao semestre 2020.1 ainda não foram 

disponiblizadas no portal da transparência, verifica-se que o número de estudantes que 

responderam que possuem computador para uso individual, representam menos de 

20%, e aqueles que responderam que possuem, porém o uso é compartilhado, 

representam cerca de 17,5% do universo de estudantes de graduação da UEPB dos 8 

campi. 

 

 
1 http://transparencia.uepb.edu.br/institucional/dados-institucionais/dados-gerais/ 



 

 

Deve-se ressaltar que após os discentes responderem a primeira parte do questionário, 

reservada a perguntas sobre a disponibilidade de recursos, passaram à segunda parte 

apenas aqueles que estavam em atividade de ensino não presencial. 

 

 

 


