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1. INTRODUÇÃO 
 

 O calendário dos relatórios institucionais foi ajustado a partir da Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES n° 065, de 09/10/2014. Assim, em 2018 foi publicado um relatório integral do 

ciclo avaliativo de três anos, abordando todos os eixos e dimensões previstas pelo SINAES conforme o 

quadro 1 abaixo. 

 

 Em 2019, foi tratado o eixo das “Políticas Acadêmicas”, que engloba as dimensões “Políticas 

para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão”, “Comunicação com a Sociedade” e “Política de Atendimento 

aos Discentes”; além do eixo/dimensão de “Infraestrutura Física”.  

 

 Neste ano, o relatório parcial abordará os eixos 1. Planejamento e Avaliação Institucional e 2. 

Desenvolvimento Institucional, sintetizados no quadro abaixo. Os questionários que subsidiaram este 

relatório (ANEXOS) foram aplicados entre novembro e dezembro de 2019.   

 

Eixo Dimensão SINAES 

1. Planejamento e 

Avaliação Institucional 
VIII. Planejamento e Avaliação [relatório atual] 

2. Desenvolvimento 

Institucional 

I. Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional [relatório atual] 

III. Responsabilidade Social da Instituição [relatório atual] 

3. Políticas Acadêmicas 

II. Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão  

IV. Comunicação com a Sociedade  

IX. Política de Atendimento aos Discentes  

4. Políticas de Gestão 

V. Políticas de Pessoal 

VI. Organização e Gestão da Instituição 

X. Sustentabilidade Financeira  

5. Infraestrutura Física VII. Infraestrutura Física  

Quadro 1: dimensões SINAES 

 

 Dados sobre gestão e indicadores operacionais podem ser encontrados nos Relatórios de Gestão 

produzidos pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Propladi)1.  

 

1.1. A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

 

 A Universidade Federal do ABC (UFABC) foi criada pela Lei n° 11.145, de 26/07/2005, 

posteriormente alterada pela Lei nº 13.110, de 25/03/2015. A sua concepção buscou explorar algumas 

possibilidades para construir um novo modelo de ensino superior, tendo como uma das bases 

referenciais a Declaração de Bolonha. O comitê encarregado do projeto criou um Projeto Pedagógico 

 
1 Disponíveis em http://propladi.ufabc.edu.br/informacoes/relatorio-de-gestao, acesso em 29/02/2020. 

http://propladi.ufabc.edu.br/informacoes/relatorio-de-gestao
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Institucional (PPI)2 com inovações como o ingresso único por meio dos bacharelados interdisciplinares 

(inicialmente apenas pelo Bacharelado em Ciências e Tecnologia – BC&T e a partir de 2010 também 

pelo Bacharelado em Ciências e Humanidades – BC&H), o sistema quadrimestral de ensino, a 

interdisciplinaridade e a liberdade de escolha de caminhos e formações para os discentes, entre outros. 

O PPI foi atualizado em 20173 mantendo os mesmos princípios e reiterando a missão institucional de 

“Promover o avanço do conhecimento através de ações de ensino, pesquisa e extensão, tendo como 

fundamentos básicos a interdisciplinaridade, a excelência e a inclusão social”. O Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2013-20224 (PDI) define estratégias e caminhos operacionais para o 

atingimento dessa missão.  

 

 Em 2018, a UFABC contava com 14.284 alunos de graduação e 1.296 de pós-graduação, 736 

técnicos-administrativos, 734 docentes efetivos e 60 docentes visitantes, além de 250 funcionários 

terceirizados5. 

 

 No ano de 2019, período a que se referem os dados deste relatório, o quadro de pessoal da 

UFABC apresentava os seguintes números: 746 docentes efetivos6, 51 docentes visitantes7, 762 técnicos 

administrativos8, além dos 302 funcionários terceirizados9 e, neste mesmo ano, o número de alunos na 

graduação passa a ser de 12.83410 e na pós-graduação, de 958 alunos11. 

 

2. METODOLOGIA E FUNDAMENTOS DA PESQUISA 
 

 

 Os questionários, disponíveis nos anexos desse relatório, foram planejados para mapear as 

percepções da comunidade da UFABC quanto aos dois eixos analisados. Dessa forma, os resultados 

devem possibilitar um diagnóstico inicial sobre situações críticas. Esse diagnóstico pode e deve ser 

aprofundado por estudos e análises complementares, visando encaminhamentos e soluções mais 

assertivas. Uma parte do questionário visa à definição do perfil do respondente para possibilitar alguns 

cruzamentos e estratificações na análise.  

 

 É importante ressaltar que o instrumento de pesquisa foi planejado para aferir a percepção dos 

respondentes sobre cada aspecto questionado. Consideramos que tal percepção traz informações 

relevantes para diagnósticos e encaminhamento de ações por parte da gestão da UFABC.  

 

 As questões foram formuladas para possibilitar a aplicação de conceitos conforme o Quadro 2 

apresentado a seguir. O uso da escala conceitual seguiu o padrão preconizado no projeto pedagógico da 

UFABC tendo os critérios sido adaptados para contemplar as necessidades associadas ao trabalho da 

 
2 O PPI original pode ser acessado aqui: http://antigo.ufabc.edu.br/images/stories/pdfs/institucional/projetopedagogico.pdf, 

acesso em 29/02/2020. 
3 Disponível em http://www.ufabc.edu.br/images/imagens_a_ufabc/projeto-pedagogico-institucional.pdf, acesso em 

17/03/2020. 
4 Disponível em http://propladi.ufabc.edu.br/images/pdi/livro%20pdi.pdf , acesso em 02/02/2017. 
5 Fonte: UFABC em números de julho de 2018 (http://propladi.ufabc.edu.br/informacoes/ufabc-em-numeros), acesso em 

29/02/2020. 
6 SUGEPE – Superintendência de Gestão de Pessoas, 2019. 
7 SUGEPE – Superintendência de Gestão de Pessoas, 2019. 
8 SUGEPE – Superintendência de Gestão de Pessoas, 2019. 
9 PROAP (Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas) e PU (Prefeitura Universitária), 2019 
10 PROGRAD- Pro-Reitoria de Graduação, 2019. 
11 PROPG – Pró-Reitoria de pós-graduação, 2019. 

http://antigo.ufabc.edu.br/images/stories/pdfs/institucional/projetopedagogico.pdf
http://www.ufabc.edu.br/images/imagens_a_ufabc/projeto-pedagogico-institucional.pdf
http://propladi.ufabc.edu.br/images/pdi/livro%20pdi.pdf
http://propladi.ufabc.edu.br/informacoes/ufabc-em-numeros
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CPA. De forma geral interpretamos que os conceitos A e B refletem uma percepção positiva em relação 

ao item avaliado; o conceito C indica uma aprovação com necessidade de melhoria para aumentar a 

satisfação da comunidade em relação ao aspecto avaliado; os conceitos D e F refletem insatisfação e 

assinalam a necessidade de mudanças e melhorias. Assim, para comparações com os resultados de 

pesquisas anteriores utilizamos a soma das porcentagens de “A” e “B” como indicativo de avaliação 

positiva e a soma de “D” e “F” como indicação negativa. 

 

 As respostas “em branco”, “prefiro não responder” e conceito “O” foram pensadas como 

indicadores de incapacidade de responder12, o que pode ser causado por falta de conhecimento sobre o 

item ou pelo desinteresse em avaliá-lo. Esse agrupamento se justifica pelo fato de que as três opções de 

resposta sugerem pouca intimidade e/ou falta de interesse com relação ao tema em questão . 

 

 

Conceito Critérios 

A 
Item possui desempenho excepcional, atendendo plenamente às suas finalidades e às suas 

expectativas, eventualmente superando estas. 

B 
Item possui bom desempenho, atendendo de maneira adequada às suas finalidades e 

expectativas. 

C 
O item possui desempenho mínimo satisfatório, atendendo as necessidades e expectativas 

básicas, mas deixando a desejar em alguns aspectos. 

D 
O item possui desempenho mínimo não satisfatório, deixando de atender a necessidades e 

expectativas básicas. 

F 
O item é considerado reprovado, sendo incapaz de atender ao mínimo necessário do que se 

espera e eventualmente sendo contraproducente. 

Em 

branco 
Não sou capaz de responder; prefiro não responder. 

Quadro 2: Escala conceitual de referência 

 

 Os questionários foram aplicados aos três públicos da comunidade acadêmica: docentes, 

técnicos-administrativos e discentes, divididos em graduação e pós-graduação. A pesquisa foi realizada 

por meio de um formulário eletrônico com um link personalizado enviado por e-mail aos respondentes, 

de forma a evitar a duplicação de respostas. Sabemos que a aplicação da avaliação por formulários 

eletrônicos pode viabilizar a identificação do respondente, mas como princípio avaliativo, a comunidade 

tem conhecimento de que o sigilo é garantido aos respondentes.  

 

 O questionário ficou aberto entre os meses de novembro e início de dezembro de 2019 e buscou-

se incentivar a participação voluntária por meio de mensagens nos e-mails e nas redes sociais.  Em 

relação aos discentes de graduação, optou-se por atrelar o preenchimento do questionário ao formulário 

“perfil do aluno”, anualmente coletado pela Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional (Propladi) da Universidade, o que possibilitou um aumento do número de respondentes 

deste público, além de garantir racionalidade e integração do processo de aplicação dos questionários 

de avaliação da CPA e de outros instrumentos de avaliação internos. Todavia, foi observado um aumento 

significativo na porcentagem de respostas nas alternativas “Prefiro não responder” e “Conceito O” dos 

discentes de graduação em relação a anos anteriores. Isso indica que o meio utilizado para a coleta das 

informações pode ter interferido em alguma medida nos resultados, o que recomenda cautela nas 

comparações com os relatórios de anos anteriores. 

 
12 Em algumas questões, além das opções "em branco", "prefiro não responder" ou "não sou capaz de responder", foi utilizado 

o conceito O, com o mesmo objetivo. Quando a questão continha as duas opções de resposta – O e “prefiro não responder - as 

respostas foram somadas. 
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 Observamos, na Tabela 1, um aumento de respondentes em relação à amostra do relatório de 

2019 em todas as categorias. Verificando o erro amostral máximo podemos afirmar que as respostas se 

constituem em uma amostragem representativa e estatisticamente significativa das categorias.  

 

 

 

  

Relatório 2019  Relatório 2020  

Respon-

dentes 

% de 

resposta 

Erro 

amostral 

máximo  

Respon-

dentes 

% de 

resposta 

Erro 

amostral 

máximo  

Discente graduação 702 5,5 3,02 11305 90,4 0,3 

Discente pós 252 16,8 4,74 472 31,9 3,7 

Docente 247 31,6 4,34 425 53,3 3,2 

Técnicos-administrativos 198 26,9 5,02 374 49,4 3,6 

Observações: 

(1) Erro amostral calculado com índice de confiança de 90% e considerando um valor conservador de p (p=0,50)13. 

Tabela 1: Participação das categorias na resposta aos questionários 

 

 Considerada a relevância das amostras, cabe-nos perguntar se elas possuem algum tipo de viés, 

o que poderia levar as respostas a serem eventualmente mais críticas ou complacentes em relação aos 

aspectos avaliados do que o esperado em uma amostragem puramente aleatória. Nesse sentido, a CPA 

considera não haver sinal de viés nas respostas, o que pode ser inferido pela expressiva variação do 

perfil das respostas em relação aos aspectos indagados, pelo fato de os respondentes não conseguirem 

deduzir de antemão o que será perguntado e pela consistência do perfil das respostas nos casos em que 

pudemos fazer uma comparação entre dois períodos distintos.  

 

 Para a análise, a Comissão optou por três ações complementares. Inicialmente, buscamos 

entender o perfil dos respondentes de cada categoria. Essas informações também foram utilizadas para 

estratificação e cruzamentos no processamento das demais questões, tendo sido destacadas quando 

pertinente e se houvesse significância estatística. 

 

 Em segundo lugar, a CPA buscou, ao máximo, contrapor as impressões de cada uma das 

categorias, em relação às dimensões avaliadas de forma a ter um retrato multifacetado e mais completo 

de cada questão. Os resultados foram apresentados em proporções relativas (porcentagens) de resposta 

para cada opção. Em prol da síntese, optou-se por comentar apenas tabelas e gráficos cuja apresentação 

não fosse autoexplicativa, ou seja, quando os comentários agregassem algum tipo de reflexão ou 

levantamento de hipóteses que não se pudesse inferir diretamente dos dados expostos. Também 

procuramos verificar sinais de tendências quando pudéssemos contrapor respostas de avaliações 

anteriores. 

 

 Finalmente, como preconizado pelos instrumentos de avaliação do MEC, a CPA fez sugestões 

de encaminhamento ao final do presente relatório com o objetivo de fomentar o debate e a busca de 

soluções para a melhoria das condições da Universidade no atendimento de sua missão institucional. 

 

  

 
13O erro amostral proporcional máximo foi calculado considerando que se tratava de populações finitas, seguindo a fórmula 

de determinação do tamanho de amostra para amostragem aleatória simples sem reposição de acordo com Bussab; Bolfarine 

(2005), “Elementos de Amostragem”, Editora Blücher. 
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3. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS 
 

 Nesse item descrevemos os resultados das pesquisas de percepção dentro de cada eixo avaliado, 

assim como algumas informações básicas de cada um dos itens e subitens que o compõem e uma breve 

análise sobre os dados. A análise completa das informações aqui apresentadas e as conclusões da CPA-

UFABC serão tratadas na seção seguinte. Quando houve comparação com dados apurados em relatórios 

anteriores, foi feita a indicação do ano de publicação dos dados. 

 

3.1. PERFIL BÁSICO DOS RESPONDENTES 

 

 

3.1.1. Docentes 

 

 A Tabela 2 caracteriza o perfil dos docentes respondentes. De acordo com os dados, 49,18% da 

categoria docente respondeu ao questionário, sendo que a maioria dos docentes que respondeu está 

alocada no Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS) (n=180), seguido 

do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) - (n=137), seguido do e do Centro de Matemática, 

Computação e Cognição (CMCC) (n=75). A maioria das disciplinas foi lecionada no campus de Santo 

André (n= 57,7%), onde a maioria dos docentes tem sala (n=63,2%). 

 

Tabela 2. Caracterização dos docentes respondentes 
A que Centro você 

está vinculado 
Respostas 

Total de 
docentes 

Índice de resposta 

CCNH 137 242 56,61% 

CECS 180 376 47,87% 

CMCC 75 176 42,61% 

Prefiro não responder 5 - - 

Total 397 797* 49,18% 

*Inclui os visitantes. 

Em qual campus da UFABC você lecionou a maioria de suas disciplinas no 
último ano 

Santo André 57,7% 

São Bernardo do Campo 31,7% 

Ambos 8,1% 

Não lecionei disciplinas no último ano 1,8% 

Prefiro não responder 0,8% 

Total 100% 

Em qual campus da UFABC 
você possui sua sala de 

trabalho 

Em qual campus da UFABC você lecionou a 
maioria de suas disciplinas no último ano 

Ambos 
Santo 
André 

São 
Bernardo 

do 
Campo 

Total 

Santo André 53,1% 91,7% 12,7% 63,2% 

São Bernardo do Campo 46,9% 6,1% 85,7% 35,3% 

Não possuo sala de trabalho 0,0% 1,7% 1,6% 1,8% 

Prefiro não responder 0,0% 0,4% 0% 0,3% 

Total 100% 100% 100% 100% 
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Você exerce ou já exerceu alguma atividade de coordenação ou vice-
coordenação de cursos nos últimos 3 anos 

Nunca exerci atividades de coordenação de curso na UFABC 55,7% 

Sim, na graduação e/ou pós-graduação 42,6% 

Prefiro não responder 1,8% 

Total 100% 

 

 Por essa tabela, cruzando os dados de local em que se situa a sala de trabalho dos docentes e 

onde eles têm lecionado, verificamos que cerca de 90% dos professores indicaram lecionar no mesmo 

campus que possuem sua base.  

 

 Também vale destacar que mais de 40% dos docentes exerce ou já exerceu alguma atividade de 

coordenação de cursos nos últimos 3 anos. 

 

 

3.1.2. Técnicos-administrativos (TAs) 

 

 A Tabela 3 caracteriza os técnicos-administrativos respondentes. Segundo os dados dos 

respondentes a grande maioria dos técnicos-administrativos (n=84,4/%) atua em Santo André e não tem 

que se deslocar com frequência ao outro campus. Os que atuam em São Bernardo são um pouco mais 

onerados com deslocamentos frequentes ao campus de Santo André, embora o percentual tenha 

diminuído em relação aos anos anteriores. 

 

Tabela 3. Caracterização dos técnicos-administrativos respondentes 

 

Em qual campus da UFABC você exerceu a maior 
parte de sua atividade profissional no último ano 

Santo André 84,4% 

São Bernardo do Campo 12,4% 

Ambos 2,3% 

Prefiro não responder 0,9% 

Total 100% 

Você já trabalhou em algum outro setor antes do atual 

Não, apenas no atual 59,5% 

Sim, já passei por outro setor antes do atual 38,7% 

Prefiro não responder 1,7% 

Total 100% 

Você considera sua formação compatível com a 
atividade que você exerce? 

Sim 77,5% 

Não 17,6% 

Prefiro não responder 4,9% 

Total 100% 
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Suas atividades ocorrem em mais de um 
campi, exigindo deslocamento frequentes 

entre eles? 

Em qual campus da UFABC você exerceu a maior parte 
de sua atividade profissional no último ano 

Ambos Santo André 
São 

Bernardo do 
Campo 

Total 

Sim 50% 16,8% 20,9% 18,2% 

Não 50% 81,2% 76,7% 79,8% 

Prefiro não responder 0% 2,1% 2,3% 2,0% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

 A maioria dos TAs indicou possuir formação compatível com a atividade exercida, mas também 

sinalizou insatisfação com os programas de atendimento às necessidades dos TAs em qualificações, 

capacitações e ações. É necessário um aprofundamento nesse tema para entender melhor esses resultados 

e orientar eventual  formação continuada que gere impacto direto na qualificação profissional de cada 

servidor. 

 

 

 

3.1.3. Alunos de graduação 

 

 A Tabela 4 caracteriza o perfil dos alunos de graduação respondentes. De acordo com os dados 

podemos verificar que os alunos tendem a assistir mais disciplinas no campus de Santo André e durante 

o período noturno.  

 

Tabela 4. Caracterização dos alunos de graduação respondentes 

 

Qual BI você cursou ou está cursando 

BC&H 19,7% 

BC&T 76,2% 

Prefiro não responder 4,1 

Total 100% 
 

 

 

 

Em qual campus você assistiu à maioria das 
disciplinas no último ano 

Santo André 50,2% 

São Bernardo do Campo 38,5% 

Ambos (equilibrado) 6,4% 

Prefiro não responder 4,8% 

Total 100% 

Em qual turno você assistiu à maioria das disciplinas 
no último ano 

Matutino 32,2 % 

Vespertino 1,8 % 

Noturno 60,5% 

Prefiro não responder 5,4% 

Total 100% 
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Você exerce alguma atividade 
profissional (emprego ou estágio)? 

Em qual turno você assistiu à maioria das disciplinas no último ano 

Matutino Noturno Vespertino Total 

Sim 30,2 % 71,3 % 34,9% 56,6 % 

Não 65,2 % 23,8 % 59,5% 38,6 % 

Prefiro não responder 4,7% 4,9 % 5,6% 4,8 % 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

Você fez ou iniciou outra graduação 
antes de ingressar na UFABC? 

Em qual turno você assistiu à maioria das disciplinas no último 
ano 

Matutino Noturno Vespertino Total 

Não 80% 75,0% 70,3% 76,6% 

Sim, mas não completei 15,7% 17,5% 21,0% 16,9% 

Sim, e estou cursando paralelamente 0,7% 1,1% 1,5% 1% 

Sim, completa 2,6% 5,2% 5,6% 4,3% 

Prefiro não responder 1% 1,3% 1,5% 1,2% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

 Segundo os dados, pouco mais de um terço dos estudantes (n = 38,6%) não exerce atividade 

profissional, com diferenças significativas entre os alunos do diurno e do noturno. Quase um quinto dos 

alunos da UFABC já iniciou uma outra graduação, mas não a completou. Entre os alunos do noturno há 

uma maior proporção de pessoas que têm uma graduação completa, em comparação com o matutino. 

 

 

3.1.4. Alunos de pós-graduação 

 

 A Tabela 5 caracteriza os alunos de pós-graduandos respondentes. De maneira geral, a maioria 

dos estudantes de pós-graduação (n=62%) desenvolve suas pesquisas e assiste a maior parte das aulas 

em Santo André. Quase metade (n=49,8%) recebe bolsa de estudos para a realização do curso e a maioria 

(n=55,7%) não atua profissionalmente. 

 

Tabela 5. Caracterização dos alunos de pós-graduação respondentes 

 

Em qual campi você desenvolve sua 
pesquisa e assiste a maior parte de aulas? 

Santo André 62% 

São Bernardo do Campo 30,3% 

Ambos 7,4% 

Prefiro não responder 0,2% 

Total 100% 
 

 

Você recebe bolsa de estudos? 

Sim 49,8% 

Não 49,3% 

Prefiro não responder 0,9% 

Total 100% 
 

 

  

Caso trabalhe, qual é a sua área de atuação? 

Não atuo profissionalmente no momento 55,7% 

Setor público 22,3% 

Setor privado 16,4% 

Terceiro setor 2,2% 

Prefiro não responder 3,5% 

Total 100% 
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3.2. EIXO 1:  Planejamento e Avaliação Institucional 

 

3.1.1. Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

(A). OS INSTRUMENTOS E PROCESSOS DE PLANEJAMENTO NA UFABC 

 

 As Tabelas 6 e 7 mostram as respostas sobre o uso de instrumentos de planejamento e a 

participação da comunidade no planejamento e na avaliação institucional. Notamos uma maior 

proporção de discentes e docentes que sinalizaram a opção “Em branco” no decorrer dos anos. Tal 

resultado pode indicar a ausência de conhecimento, em geral, sobre os processos de planejamento da 

Universidade. Todavia, dentre os que responderam, houve uma melhora geral nos conceitos em relação 

a 2018. Os mesmos padrões de tendência foram observados para a avaliação sobre a participação da 

comunidade acadêmica no planejamento e avaliação da instituição, embora se mantenha a observação 

de que ainda há espaços para aperfeiçoamento dessa situação por parte da gestão da instituição. 

 

Tabela 6. Conceitos atribuídos ao uso de instrumentos de planejamento 

 

O uso de instrumentos de planejamento 
nas diversas áreas e setores da UFABC 

[2016] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 8,44% 13,50% 5,71% 2,28% 

B 32,30% 30,98% 32,50% 21,94% 

C 30,74% 23,62% 27,86% 39,89% 

D 7,21% 3,37% 11,79% 16,52% 

F 1,89% 2,15% 6,07% 8,55% 

Em branco 19,42% 26,38% 16,07% 10,83% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

O uso de instrumentos de planejamento 
nas diversas áreas e setores da UFABC 

[2018] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 5,5% 8,1% 3,4% 2,2% 

B 22,2% 28,3% 21,1% 13,1% 

C 28,7% 14,1% 27,0% 36,7% 

D 11,3% 6,1% 7,8% 22,5% 

F 2,2% 3,0% 6,9% 11,2% 

Em branco 30,2% 40,4% 33,8% 14,2% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

O uso de instrumentos de planejamento 
nas diversas áreas e setores da UFABC 

[2019] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 12,6% 14,8% 5,3% 4,4% 

B 22,1% 26,5% 24,8% 20,8% 

C 15,6% 15,8% 25,7% 24,9% 

D 2,9% 3,8% 10,0% 17,4% 

F 1,5% 1,8% 3,5% 8,2% 

Prefiro não responder / O 45,3% 37,2% 30,7% 24,2% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 
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Tabela 7. Respostas sobre a participação da comunidade no planejamento e na avaliação institucional 

 

A participação da comunidade 
acadêmica no planejamento e na 

avaliação da Instituição [2016] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 7,44% 12,58% 5,36% 2,28% 

B 28,30% 29,14% 23,57% 17,09% 

C 33,74% 25,77% 30,71% 31,62% 

D 15,21% 9,20% 17,50% 20,51% 

F 5,33% 3,37% 8,93% 11,68% 

Em branco 9,99% 19,94% 13,93% 16,81% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

A participação da comunidade 
acadêmica no planejamento e na 

avaliação da Instituição [2018] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 5,8% 12,1% 3,9% 3,7% 

B 16,4% 23,2% 17,2% 10,1% 

C 31,6% 26,3% 31,9% 30,3% 

D 24,0% 14,1% 16,2% 23,2% 

F 9,8% 4,0% 10,8% 13,5% 

Em branco 12,4% 20,2% 20,1% 19,1% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

A participação da comunidade 
acadêmica no planejamento e na 

avaliação da Instituição [2019] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 11,5 % 15,6 % 5,6 % 4,4 % 

B 20% 23,5 % 22,1 % 17,7 % 

C 18,7 % 19,6 % 29,8 % 23,5 % 

D 7,1 % 9,4 % 13,6 % 19,1 % 

F 3,2 % 4,3 % 6,5 % 7,8 % 

Prefiro não responder / O 39,5 % 27,6 % 22,4% 27,3 % 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

(B). O USO DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO 

 

 As Tabelas 8 e 9 apresentam os dados sobre o acompanhamento e monitoramento do 

planejamento institucional, assim como o uso de instrumentos de avaliação institucional. Não houve 

diferença significativa em relação aos dados de 2016 e 2019, mesmo com grande parte da comunidade 

acadêmica tendo indicado a opção “Em branco”, o que sinaliza necessidade de uma maior comunicação 

sobre os mecanismos de monitoramento e acompanhamento do planejamento, e ações estratégicas para 

atingir cada segmento. 

 

Tabela 8. Respostas sobre o acompanhamento e monitoramento de planejamento  

 

A forma de acompanhamento e 
monitoramento do planejamento 

institucional [2016] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 6,44% 8,90% 5,00% 2,28% 

B 28,52% 30,37% 22,86% 15,95% 

C 33,07% 22,09% 28,21% 32,76% 

D 11,99% 7,06% 13,21% 18,52% 

F 3,66% 3,37% 7,50% 9,97% 

Em branco 16,32% 28,22% 23,21% 20,51% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 
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Os mecanismos de acompanhamento e 
monitoramento do planejamento 

institucional [2018] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 4,0% 8,1% 3,4% 2,2% 

B 13,5% 22,2% 14,7% 9,4% 

C 30,2% 17,2% 27,5% 29,6% 

D 20,0% 13,1% 14,2% 25,1% 

F 7,6% 2,0% 10,3% 14,2% 

Em branco 24,7% 37,4% 29,9% 19,5% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

Os mecanismos de acompanhamento e 
monitoramento do planejamento 

institucional [2019] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 10,7% 12,5% 5% 3,8% 

B 18,8% 20,9% 20,9% 19,8% 

C 17,2% 19,1% 24,2% 22,5% 

D 5% 6,4% 12,4% 15,7% 

F 2,6% 2,8% 4,1% 9,9% 

Prefiro não responder / O 45,7% 38,3% 33,3% 28,3% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

 

Tabela 9. Respostas sobre o uso de instrumentos de avaliação 

 

O uso de instrumentos de avaliação nas 
diversas áreas e setores da UFABC 

[2016] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 7,44% 13,50% 4,29% 2,56% 

B 32,41% 38,34% 30,00% 24,79% 

C 34,41% 23,31% 32,14% 39,32% 

D 9,54% 3,99% 10,71% 18,23% 

F 3,33% 1,53% 6,07% 7,69% 

Em branco 12,87% 19,33% 16,79% 7,41% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

O uso de instrumentos de avaliação nas 
diversas áreas e setores da UFABC 

[2018] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 7,6% 9,1% 4,9% 4,9% 

B 24,0% 32,3% 25,0% 14,6% 

C 29,8% 17,2% 26,0% 32,2% 

D 12,7% 8,1% 11,3% 25,5% 

F 5,1% 1,0% 7,8% 10,9% 

Em branco 20,7% 32,3% 25,0% 12,0% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

O uso de instrumentos de avaliação nas 
diversas áreas e setores da UFABC 

[2019] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 12,1% 15,8% 5,3% 5,1% 

B 22,9% 28,8% 24,8% 19,1% 

C 17,1% 18,1% 25,7% 27,0% 

D 3,9% 3,8% 10,0% 20,8% 

F 1,9% 1,3% 3,5% 6,1% 

Prefiro não responder / O 42,1% 32,1% 30,7% 21,8% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

  Novamente, os dados da Tabela 10 mostram um grande nível de desconhecimento e/ou 

desinteresse em relação ao uso de sistemas de avaliação, um cenário que piorou ao longo dos anos.  
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Tabela 10. Respostas sobre o uso dos sistemas de avaliação para o desenvolvimento 

 

A utilização dos sistemas de avaliação 
interna para o desenvolvimento 

institucional [2018] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 8,7% 14,1% 4,9% 3,4% 

B 24,4% 25,3% 17,6% 13,5% 

C 28,0% 16,2% 23,0% 30,7% 

D 11,3% 9,1% 13,2% 23,6% 

F 6,9% 4,0% 11,3% 13,9% 

Em branco 20,7% 31,3% 29,9% 15,0% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

A utilização dos sistemas de avaliação 

interna pela Comissão Própria de 
Avaliação (CPA) para o 

desenvolvimento institucional [2019] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 10.3% 13.8% 6.5% 6.1% 

B 16.8% 20.2% 24.5% 22.2% 

C 13.9% 17.6% 18.0% 18.4% 

D 3.5% 4.8% 7.7% 12.3% 

F 2.0% 2.3% 5.0% 5.5% 

Prefiro não responder / O 53.6% 41.3% 38.3% 35.5% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

(C). AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS 

 

 A Tabela 11 identifica os dados sobre as avaliações das disciplinas, com introdução em 2019 

dos dados de alunos da pós-graduação. A avaliação de disciplinas no formato atual, mais amplo e 

participativo é um instrumento relativamente recente. A percepção em geral tende ao positivo, e tem 

melhorado em relação a 2018, mas o processo ainda está sendo aperfeiçoado em conjunto com os 

Núcleos Docentes Estruturantes e as Coordenações de Curso. 

 

Tabela 11. Respostas sobre avaliação das disciplinas 

 

O formato das avaliações de disciplinas 
e cursos realizadas pela Prograd [2018] 

Discentes 
graduação 

Docentes 

A 9,1% 6,9% 

B 29,1% 24,0% 

C 31,3% 32,8% 

D 15,6% 16,7% 

F 9,1% 8,3% 

Em branco 5,8% 11,3% 

Total Geral 100% 100% 

 

Os instrumentos de avaliação de 
disciplinas e cursos adotados pela 

UFABC [2019] 

Discentes 
graduação 

 
Discentes pós Docentes 

A 11,7% 15,8% 7,1% 

B 23,0% 29,1% 32,4% 

C 21,6% 22,7% 29,5% 

D 6,8% 8,7% 13,3% 

F 3,3% 4,1% 5,0% 

Prefiro não responder / O 33,5% 19,6% 12,7% 

Total Geral 100% 100% 100% 
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(D). O INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO E A CPA-UFABC 

 

      A Tabela 12 mostra a percepção dos discentes em relação aos itens pesquisados. Embora 

majoritariamente positiva, a consideração desses resultados sob uma perspectiva mais ampla, que leve 

em conta o grande número de respostas que indicam incapacidade de responder nas demais questões 

perguntadas, indica ser necessário que a CPA continue constantemente atenta aos instrumentos de 

pesquisa utilizados.  

 

Tabela 12. Respostas sobre o instrumento de avaliação e a CPA-UFABC 

 

De acordo com a escala acima, avalie 
este questionário [2019]14 

Discentes 
graduação 

A 18,3% 

B 41,0% 

C 21,5% 

D 4,8% 

F 2,7% 

Prefiro não responder / O 11,6% 

Total Geral 100% 

 

 

3.3. EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

3.3.1. Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

(A). O CONHECIMENTO E A DIVULGAÇÃO DO PDI 

 

      A Tabela 13 reúne informações coletadas ao longo dos anos sobre o PDI. De maneira geral, 

nota-se uma queda no grau de conhecimento na categoria dos alunos, uma vez que em 2019, a maioria 

optou por não responder. Já para os docentes e TAs houve uma certa proximidade entre tais anos, com 

aumento substancial para a categoria “Prefiro não responder” para os TAs (de 9,7% em branco em 2018, 

para 24,3% em 2019). Sobre a viabilidade das metas, os dados de 2019 identificam que a maioria optou 

por não responder nas quatro categorias analisadas. Tal situação sugere algumas reflexões, como, por 

exemplo, o desconhecimento de cada meta prevista no PDI, a falta de acompanhamento e divulgação 

das informações relacionadas à cada meta etc.  

 

Tabela 13. Respostas sobre o PDI 

 

O seu grau de conhecimento sobre o 
Plano de Desenvolvimento institucional 

da UFABC [2018] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 4,0% 9,1% 17,6% 4,1% 

B 16,7% 28,3% 35,8% 31,8% 

C 32,4% 23,2% 27,5% 37,1% 

D 18,2% 8,1% 9,3% 12,0% 

F 12,7% 6,1% 3,4% 5,2% 

Em branco 16,0% 25,3% 6,4% 9,7% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 
14 Essa questão foi aplicada apenas aos discentes de graduação. 
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O seu grau de conhecimento sobre o 
Plano de Desenvolvimento institucional 

da UFABC [2019] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 6% 8,0% 11,1% 5,4% 

B 15,6% 21,0% 35,9% 25,0% 

C 21,3% 21,8% 26,5% 31,4% 

D 10,4% 9,8% 8,2% 9,5% 

F 10,2% 8,0% 3,8% 4,4% 

Prefiro não responder / O 36,5% 31,5% 14,6% 24,3% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

 

A clareza e factibilidade das metas 
estabelecidas pelo PDI [2018] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 1,1% 9,1% 5,4% 0,7% 

B 13,5% 21,2% 27,0% 19,1% 

C 23,3% 21,2% 27,9% 33,0% 

D 13,1% 8,1% 8,3% 15,4% 

F 7,6% 4,0% 4,4% 6,7% 

Em branco 
41, 
5% 

36,4% 27,0% 25,1% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

A viabilidade das metas estabelecidas 
pelo PDI [2019] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 5% 8,3% 5,3% 3% 

B 13% 19,6% 30,4% 21,3% 

C 16,7% 16,8% 25,7% 27,0% 

D 6% 6% 6,1% 10,8% 

F 3,1% 3% 1,8% 3% 

Prefiro não responder / O 56,2% 46,2% 30,7% 34,8% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

 A Tabela 14 apresenta novas questões formuladas sobre a interação da UFABC com a 

comunidade externa, que não foram perguntadas nos relatórios anteriores. De uma maneira geral, grande 

parte dos respondentes ficou entre os conceitos B e C, indicando que a avaliação tende a ser 

medianamente positiva, mas com bastante espaço para aprimoramento. Os discentes de pós-graduação 

tenderam a ter a percepção mais positiva, enquanto os servidores técnico-administrativos tiveram a 

percepção mais crítica. 

 

Tabela 14: Respostas sobre a inserção da UFABC na comunidade externa 

A perspectiva de contribuição da 
UFABC para o desenvolvimento 

regional [2019] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 12,5% 25,9% 21,9% 10,8% 

B 21,6% 29,6% 34,2% 30,1% 

C 15,2% 15,6% 19,9% 22,3% 

D 4,9% 4% 5,8% 9,8% 

F 2,1% 1,5% 1,8% 4,1% 

Prefiro não responder / O 43,7% 23,4% 16,4% 23% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 
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A interação da UFABC com o setor 
empresarial [2019] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 7,0% 9% 6,4% 2,7% 

B 15,2% 23,6% 22,8% 16,9% 

C 18,0% 20,9% 24,6% 22,6% 

D 9,1% 9,3% 11,7% 12,2% 

F 5,1% 4,3% 4,7% 7,8% 

Prefiro não responder / O 45,6% 32,9% 29,8% 37,8% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

A interação da UFABC com o setor 
público [2019] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 8,3% 15,1% 9,4% 4,4% 

B 18,1% 29,6% 33,9% 32,4% 

C 17,1% 18,6% 22,5% 20,6% 

D 6,1% 5,8% 7,3% 9,8% 

F 2,8% 3,0% 3,5% 4,1% 

Prefiro não responder / O 47,7% 27,9% 23,4% 28,7% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

A interação da UFABC com o setor não 
governamental [2019] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 7,7% 13,9% 7,0% 5,7% 

B 16,3% 22,4% 30,1% 24,7% 

C 18,0% 23,7% 26,0% 22,3% 

D 6,3% 6,8% 8,8% 11,8% 

F 3,0% 3,8% 4,4% 4,7% 

Prefiro não responder / O 48,7% 29,5% 23,7% 30,7% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

3.3.2. Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

 Verifica-se uma percepção entre positiva e regular do ambiente universitário como elemento 

favorável à formação cidadã, tornando-se ainda mais positiva em 2019 do que em 2018, de acordo com 

os dados apresentados na Tabela 15. 

 

 

Tabela 15. Respostas sobre a responsabilidade social institucional 

 

O ambiente da Universidade como meio 
que favorece a formação de cidadãos 

éticos e socialmente responsáveis 
[2018] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 11,6% 29,3% 22,1% 5,2% 

B 29,1% 32,3% 38,2% 30,7% 

C 34,5% 18,2% 19,1% 30,7% 

D 12,7% 7,1% 9,8% 16,9% 

F 7,6% 2,0% 5,4% 7,5% 

Em branco 4,4% 11,1% 5,4% 9,0% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 
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O ambiente da Universidade como meio 
que favorece a formação de cidadãos 

éticos e socialmente responsáveis 
[2019] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 27,9% 40,9% 27,8% 14,9% 

B 26,2% 31,8% 32,2% 34,9% 

C 14,3% 14,6% 19,6% 21,7% 

D 4,3% 3,5% 5,3% 5,1% 

F 2,2% 2,3% 5,6% 8,5% 

Prefiro não responder / O 25,1% 6,8% 9,6% 14,9% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

(A). ACESSIBILIDADE 

 

 Os TAs tendem a apresentar uma avaliação mais negativa que as demais categorias para 

questões sobre acessibilidade. A avaliação tendeu a ser mais satisfatória em relação a 2016, embora em 

2018 era significativamente mais positiva do que foi em 2019, conforme a Tabela 16. 

 

Tabela 16. Respostas sobre a acessibilidade institucional 

 

As condições de acessibilidade 
oferecidas aos portadores de 
necessidades especiais [2016] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 14,76% 23,93% 13,21% 5,41% 

B 30,19% 38,34% 37,86% 25,07% 

C 25,08% 11,96% 20,00% 34,47% 

D 9,21% 4,60% 6,07% 17,95% 

F 2,44% 0,92% 0,71% 3,99% 

Em branco 18,31% 20,25% 22,14% 13,11% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

As condições de acessibilidade 
oferecidas aos portadores de 

necessidades especiais [2018] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 20,0% 31,3% 20,6% 10,5% 

B 37,8% 38,4% 41,2% 27,7% 

C 22,5% 15,2% 20,6% 33,0% 

D 10,5% 4,0% 7,8% 15,0% 

F 2,2%  0,0% 2,9% 6,0% 

Em branco 6,9% 11,1% 6,9% 7,9% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

As condições de atendimento à 
comunidade externa ou interna 

oferecidas pela UFABC às pessoas com 
deficiência ou que necessitem de 
atendimento especializado [2019] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 13,9% 25,0% 17,0% 11,9% 

B 21,9% 32,1% 32,7% 31,9% 

C 15,0% 15,2% 23,4% 27,1% 

D 4,0% 3,8% 8,2% 11,5% 

F 1,4% 1,5% 3,5% 4,1% 

Prefiro não responder / O 43,8% 22,5% 15,2% 13,6% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 
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(B). SUSTENTABILIDADE 

 

 Nesse item as avaliações tenderam a ser satisfatórias, como mostra a Tabela 16. Entretanto, 

entendemos que há espaço para melhorias na comunicação sobre esse tema na UFABC. Há variação 

significativa entre 2016 e 2019, sendo particularmente relevantes nesse sentido as discussões acerca do 

estabelecimento do Plano de Desenvolvimento Sustentável15.  

 

Tabela 17. Respostas sobre sustentabilidade 

 

As ações da UFABC em prol do meio 
ambiente e da sustentabilidade [2016] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 11,65% 19,02% 8,93% 4,56% 

B 31,63% 30,98% 32,50% 26,50% 

C 29,30% 22,70% 31,07% 32,76% 

D 11,99% 8,28% 9,64% 20,80% 

F 3,22% 4,29% 4,29% 7,98% 

Em branco 12,21% 14,72% 13,57% 7,41% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

As ações da UFABC em prol do meio 
ambiente e da sustentabilidade [2018] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 10,5% 15,2% 12,3% 7,1% 

B 27,6% 36,4% 27,9% 18,7% 

C 32,7% 23,2% 29,9% 39,7% 

D 11,6% 8,1% 8,8% 17,6% 

F 6,5% 4,0% 4,4% 6,7% 

Em branco 10,9% 13,1% 16,7% 10,1% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

As ações da UFABC em prol do meio 
ambiente e da sustentabilidade [2019] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 23,8% 31,1% 17,3% 8,1% 

B 25,2% 31,6% 29,5% 37,3% 

C 15,2% 17,9% 24,6% 24,4% 

D 3,4% 4,3% 7,3% 10,5% 

F 1,4% 1,3% 4,4% 6,1% 

Prefiro não responder / O 31,1% 13,9% 17,0% 13,6% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

(C). SISTEMA DE COTAS 

 

 O sistema de cotas para ingresso na Universidade teve uma percepção bastante positiva em todas 

as categorias, de acordo com a Tabela 18. Chama a atenção que a forma como a questão vem sendo 

tratada na Universidade exibiu melhora na avaliação dos respondentes. Para mais de 40% de toda a 

comunidade acadêmica o desempenho do sistema de cotas é excepcional (A). No entanto, esse resultado 

aponta para a importância de avaliações futuras sobre a permanência social e educacional do estudante 

usuário da política de ação afirmativa,  seu ingresso, permanência e conclusão de curso na UFABC. 

 

 

 

 
15 Mais informações em www.ufabc.edu.br/administracao/reitoria/sustentabilidade.  

http://www.ufabc.edu.br/administracao/reitoria/sustentabilidade
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Tabela 18. Respostas sobre o sistema de cotas adotados pela UFABC 

 

O sistema de cotas na UFABC [2016] 
Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 34,07% 22,70% 24,64% 21,65% 

B 34,74% 27,30% 37,86% 33,90% 

C 14,65% 6,75% 6,79% 13,68% 

D 3,22% 2,15% 2,50% 4,84% 

F 1,55% 1,84% 2,14% 1,42% 

Em branco 11,76% 39,26% 26,07% 24,50% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

O sistema de cotas na UFABC [2018] 
Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 37,8% 29,3% 32,8% 24,7% 

B 32,4% 29,3% 36,3% 39,7% 

C 16,7% 10,1% 10,8% 14,2% 

D 2,2% 4,0% 3,4% 5,2% 

F 2,9% 2,0% 1,0% 2,2% 

Em branco 8,0% 25,3% 15,7% 13,9% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

A importância do sistema de cotas da 
UFABC para a inclusão social [2019] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 48,5% 58,3% 48,0% 41,7% 

B 17,4% 19,4% 24,3% 30,2% 

C 7,5% 5,6% 7,9% 9,5% 

D 1,6% 0,8% 2,9% 1,4% 

F 1,2% 0,5% 2,9% 2,7% 

Prefiro não responder / O 23,8% 15,4% 14,0% 14,6% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

 

(D). SISTEMA DE BOLSAS 

 

 A partir dos dados Tabela 19, é possível afirmar que os sistemas de bolsas e auxílios foram bem 

avaliados no geral, e ainda bem melhor em 2019 que em 2018, mas com sinalização de espaço para 

aperfeiçoamentos. Uma pesquisa mais aprofundada seria necessária para conseguir interpretar esses 

resultados com mais profundidade, além de permitir a proposição de sugestões mais assertivas para 

possíveis soluções. 

 

 

Tabela 19. Respostas sobre o sistema de bolsas 

 

O sistema de bolsas e auxílios da 
UFABC [2018] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 13,1% 10,1% 12,7% 12,4% 

B 22,9% 33,3% 33,3% 32,6% 

C 29,8% 21,2% 30,4% 28,1% 

D 20,4% 11,1% 9,3% 8,2% 

F 5,1% 8,1% 2,9% 3,0% 

Em branco 8,7% 16,2% 11,3% 15,7% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 
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A importância do sistema de bolsas e 
auxílios para a permanência na UFABC 

[2019] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 31,8% 33,6% 47,4% 36,3% 

B 11,3% 9,1% 26% 31,2% 

C 5,2% 4,7% 12,3% 13,2% 

D 1% 1% 2,6% 3,7% 

F 0,6% 1,7% 1,5% 2% 

Prefiro não responder / O 50% 50% 10,2% 13,6% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

(E) ENVOLVIMENTO COM QUESTÕES SOCIAIS 

 

 A percepção do envolvimento da UFABC com questões relevantes para a sociedade, como 

educação, cultura, entre outras, tendeu a ser positiva, principalmente junto aos discentes, tendo 

melhorado significativamente para esta categoria em 2019 quando comparado a 2018 e 2016, como 

mostra a Tabela 20. Docentes e TAs tiveram uma visão um pouco mais crítica. Cabe destacar uma alta 

proporção de respostas “Prefiro não responder / O” entre docentes e TAs no que se refere à educação 

básica, sinalizando que há espaço para melhorar tanto a ação da UFABC como para melhorar a 

comunicação de ações nesse campo. 

 

Tabela 20. Respostas sobre o envolvimento com questões sociais 

 

O envolvimento da UFABC com as 
preocupações e demandas da 

sociedade [2016] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 12,76% 18,71% 13,93% 5,41% 

B 35,18% 42,02% 37,14% 27,92% 

C 27,75% 20,25% 27,14% 31,62% 

D 9,43% 5,52% 6,43% 15,38% 

F 2,44% 1,23% 3,93% 5,13% 

Em branco 12,43% 12,27% 11,43% 14,53% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

O envolvimento da UFABC com as 
preocupações e demandas da 

sociedade [2018] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 9,5% 15,2% 15,7% 6,0% 

B 25,5% 37,4% 31,9% 18,7% 

C 32% 17,2% 25,5% 39,0% 

D 18,5% 15,2% 9,8% 18,7% 

F 6,5% 1,0% 3,9% 5,6% 

Em branco 8,0% 14,1% 13,2% 12,0% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

O envolvimento da UFABC com as 
preocupações e demandas da 

sociedade [2019] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 26,1% 33,6% 19,9% 13,2% 

B 24,9% 32,3% 37,7% 32,9% 

C 14,2% 15,4% 17,5% 22,0% 

D 3,5% 2,5% 5,8% 10,5% 

F 1,7% 2,3% 3,2% 5,8% 

Prefiro não responder / O 29,6% 13,9% 15,8% 15,6% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 
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A contribuição da UFABC para a 
cultura, a arte e a memória [2016] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 16,98% 21,17% 7,86% 6,27% 

B 33,85% 32,52% 35,00% 28,77% 

C 29,41% 23,93% 31,07% 33,33% 

D 8,99% 7,06% 8,21% 17,09% 

F 2,00% 1,53% 4,64% 2,85% 

Em branco 8,77% 13,80% 13,21% 11,68% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

A contribuição da UFABC para a 
cultura, a arte e a memória [2018] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 17,5% 21,2% 13,7% 6,0% 

B 32,0% 36,4% 30,4% 26,2% 

C 27,3% 20,2% 26,5% 38,2% 

D 12,4% 9,1% 8,8% 15,0% 

F 3,6% 2,0% 6,4% 3,7% 

Em branco 7,3% 11,1% 14,2% 10,9% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

A contribuição da UFABC para a 
cultura, a arte e a memória [2019] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 26% 35,4% 16,4% 13,9% 

B 24,7% 32,1% 32,7% 34,6% 

C 15% 15,7% 22,2% 20,0% 

D 3,3% 3,3% 7,6% 10,2% 

F 1,6% 2,3% 3,8% 5,8% 

Prefiro não responder / O 29,4% 11,4% 17,3% 15,6% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

A contribuição da UFABC para a 
melhoria da educação básica [2016] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 16,87% 21,47% 10,00% 6,84% 

B 34,85% 32,52% 26,07% 25,07% 

C 23,42% 16,56% 32,14% 26,50% 

D 7,10% 5,21% 7,50% 13,39% 

F 2,22% 1,84% 3,93% 3,70% 

Em branco 15,54% 22,39% 20,36% 24,50% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

A contribuição da UFABC para a 
melhoria da educação básica [2018] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 19,3% 20,2% 16,7% 10,1% 

B 29,1% 30,3% 25,0% 24,3% 

C 25,8% 26,3% 29,9% 28,5% 

D 9,8% 6,1% 10,3% 18,7% 

F 5,8% 1,0% 4,9% 4,1% 

Em branco 10,2% 16,2% 13,2% 14,2% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 
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A contribuição da UFABC para a 
melhoria da educação básica [2019] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 25,2% 33,8% 19,9% 19,7% 

B 25,3% 32,1% 31% 35,1% 

C 13,2% 12,9% 17,8% 27,2% 

D 3,1% 4,8% 9,1% 13,6% 

F 1,3% 1,5% 2,9% 4,4% 

Prefiro não responder / O 32,0% 14,9% 19,3% 29,4% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

(F). RELEVÂNCIA E IMPORTÂNCIA DA PESQUISA 

 

Esse foi um dos itens mais bem avaliados no presente relatório (Tabela 21), com destaque para 

os conceitos atribuídos pelos discentes de pós-graduação. As respostas “Prefiro não responder / O” dos 

TAs, e docentes de graduação, apesar de serem relativamente mais baixas do que em outras questões, 

assinalam a necessidade de melhorias na comunicação. 

 

Tabela 21. Respostas sobre o envolvimento com questões sociais 

 

A importância e relevância da 
pesquisa desenvolvida na UFABC 

para a sociedade [2016] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 32,08% 42,33% 25,00% 15,10% 

B 39,73% 40,18% 49,29% 37,04% 

C 13,10% 8,59% 15,00% 20,80% 

D 2,66% 2,45% 3,21% 4,56% 

F 0,22% 0,61% 0,71% 1,14% 

Em branco 12,21% 5,83% 6,79% 21,37% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

A importância e relevância da 
pesquisa desenvolvida na UFABC para 

a sociedade [2018] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 32,7% 45,5% 39,2% 18,0% 

B 36,7% 36,4% 38,2% 34,5% 

C 17,5% 9,1% 13,2% 26,6% 

D 4,7% 1,0% 5,9% 7,1% 

F 1,8% 3,0% 1,0% 1,1% 

Em branco 6,5% 5,1% 2,5% 12,7% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

A importância e relevância da 
pesquisa desenvolvida na UFABC para 

a sociedade [2019] 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 37,1% 61,9% 42,4% 28,8% 

B 23,0% 23,0% 35,7% 33,6% 

C 9,8% 6,8% 9,4% 13,6% 

D 2,0% 1,5% 3,5% 6,1% 

F 0,8% 0,3% 0,6% 2,0% 

Prefiro não responder / O 27,4% 6,6% 8,5% 15,9% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 
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4. PRINCIPAIS CONCLUSÕES E PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO 

 

 O presente relatório pode e deve ser olhado a partir de diferentes perspectivas de acordo com a 

categoria e as áreas envolvidas com os itens pesquisados. Muita informação relevante e observações 

estão apontadas ao longo do texto e das tabelas. Nesse sentido vale notar as comparações com as 

avaliações anteriores, que sinalizam melhorias em várias categorias. O grupo da CPA-UFABC decidiu 

também destacar alguns aspectos que consideramos mais relevantes para indicar ações e reflexões à 

gestão da UFABC. Agrupamos em três grandes áreas, naturalmente imbricadas entre si: 

 

● Comunicação; 

● Planejamento e avaliação/ desenvolvimento institucional 

● Inserção regional e social. 

 

4.1. COMUNICAÇÃO 

 

Comunicação interna: a CPA entende que são necessários esforços institucionais para facilitar a busca 

de informações que ajudem a comunidade a conhecer as ações desenvolvidas pela Universidade. Os 

servidores podem apoiar o processo de orientação dos alunos, mas para isso precisam ter conhecimento 

acerca daquilo que é desenvolvido na UFABC. Veículos formais de comunicação como o Comunicare 

(boletim semanal veiculado semanalmente na lista de e-mails dos servidores e disponível no sítio da 

Universidade na internet) são importantes, mas outras formas devem ser testadas. 

  

No entanto, a fragmentação de informação em uma grande variedade de fontes e veículos institucionais 

e setoriais pode levar a uma sobrecarga informativa e à dificuldade em procurar sobre o que se passa na 

UFABC. Entendemos ser necessário e oportuno debater o papel, o funcionamento e a estrutura da 

comunicação institucional. Também consideramos que seria relevante trabalhar com os servidores a 

ideia de que são agentes de comunicação junto aos alunos, visto que em vários temas institucionais 

docentes e técnicos administrativos mostraram um nível expressivo de desconhecimento. 

 

Comunicação externa: A UFABC deve empreender ações para buscar ativamente a comunicação de 

suas diversas atividades para compartilhar com a comunidade externa, informando-a sobre o que está 

sendo desenvolvido na instituição. A imagem da Universidade junto à sociedade é importante para 

reforçar a sua missão institucional, e a divulgação dessas informações é um dever não apenas para com 

o entorno da instituição, potencializando sua inserção e visibilidade regional, mas com relação aos 

cidadãos em geral. 

 

4.2. PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO/DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

Aperfeiçoamento e transparência dos processos de planejamento de avaliação da Instituição: 

mesmo reconhecendo a especificidade técnica desses processos, consideramos que a UFABC se 

beneficiaria de uma maior apropriação desses assuntos pela comunidade. Inclui-se aqui a atuação da 

CPA e o aperfeiçoamento dos instrumentos utilizados. Em especial, dada a multiplicidade de processos 

avaliativos atualmente implementados na Universidade, seria importante integrar os principais 

instrumentos de avaliação atualmente existentes em um mapa único, apontando seus objetivos 

específicos e sua interrelação. Essa ação pode não apenas subsidiar o trabalho da CPA, mas também 

contribuir para um maior esclarecimento acerca do processo avaliativo na Universidade, o que, por sua 

vez, pode ampliar o engajamento da comunidade universitárias na implementação da avaliação 

institucional e na utilização das informações produzidas. 

 

Divulgação mais explícita e permanente das questões orçamentárias e financeiras: considerando 

que as tecnicalidades relacionadas às áreas orçamentária e financeira sejam de mais difícil compreensão 
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para grande parte da comunidade acadêmica, a CPA-UFABC entende que devem ser envidados esforços 

para discutir e comunicar esse tema de forma recorrente e clara, de maneira a permitir que discentes, 

docentes e técnicos administrativos se apropriem dessa temática, especialmente no atual momento de 

restrições e cortes orçamentários. 

 

 

4.3. INSERÇÃO REGIONAL E SOCIAL 

 

 A avaliação da inserção local, nas suas várias dimensões (sociedade civil, comunidade, setor 

produtivo, entre outros) melhorou na última avaliação, mas ainda se mostrou desconhecida para grande 

parte da comunidade. Entendemos ser importante buscar maior integração com o entorno, e nesse 

sentido repetimos algumas das sugestões feitas anteriormente: 

 

• Apoiar e permitir o uso do espaço da UFABC para sediar eventos de interesse regional. 

• Estabelecer rodadas de debates e conversas com atores da região. 

• Incentivar institucionalmente que membros do corpo funcional da UFABC participem de conselhos 

e instâncias regionais. 

• Buscar ativamente e fomentar conexões com iniciativas, atores e grupos sociais locais nos diversos 

temas que a UFABC atua (ensino, políticas públicas, economia, infraestrutura, uso de informação, 

entre outros). 

• Incentivar a incorporação, nas diferentes disciplinas dos cursos da Universidade, de temas caros ao 

território do ABC, de maneira a ampliar as reflexões da comunidade acadêmica sobre tais questões 

e aumentar o alcance da contribuição das atividades de ensino desenvolvidas na Universidade. 

• Ampliar as atividades de extensão nos cursos de graduação para construir e reforçar os laços locais, 

desenvolvendo ações que permitam não apenas aos estudantes atuar diretamente nas questões do 

território em que se localiza a Universidade mas também o reconhecimento, por parte do entorno, da 

incorporação de suas discussões, questões e problemas nas preocupações da Universidade 

 

 O  relatório mostra um espaço expressivo para a UFABC aperfeiçoar a sua inserção e relevância 

social, especialmente no que se refere à Educação. Entendemos que a Universidade pode desencadear 

ações que permitam explorar seus diferentes potenciais, considerando a quantidade de cursos de 

licenciatura e as outras possibilidades de interação entre os demais cursos e os diversos atores e 

organizações da sociedade civil e do poder público. 
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ANEXOS: QUESTIONÁRIOS UTILIZADOS 
 

QUESTIONÁRIO 2019 

 

Docentes 

 

A. QUESTÕES PARA DETERMINAÇÃO DE PERFIL 

 

1. Em que ano você ingressou na UFABC? [lista de 2006 até 2019] 

2. A que Centro você está vinculado? 

(   ) CCNH (Centro de Ciências Naturais e Humanas) 

(   ) CECS (Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas) 

(   ) CMCC (Centro de Matemática, Computação e Cognição) 

(   ) Prefiro não responder  

3. Em qual campus da UFABC você lecionou a maioria de suas disciplinas no último ano? 

(   ) Santo André 

(   ) São Bernardo do Campo 

(   ) Ambos 

(   ) Não lecionei disciplinas no último ano. 

(   ) Prefiro não responder  

4. Em qual campus da UFABC você possui sua sala de trabalho? 

(   ) Santo André 

(   ) São Bernardo do Campo 

(   ) Não possuo sala de trabalho 

(   ) Prefiro não responder  

5. Você exerce ou já exerceu alguma atividade de coordenação ou vice-coordenação de cursos? 

(   ) Sim, na graduação 

(   ) Sim, na pós-graduação 

(   ) Sim, na graduação e na pós-graduação 

(   ) Nunca exerci atividades de coordenação de curso na UFABC 

(   ) Prefiro não responder  

 

B. PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

De acordo com a escala acima, avalie os itens a seguir sobre o planejamento e a avaliação institucional 

da UFABC: 

1. O uso de instrumentos de planejamento nas diversas áreas e setores da UFABC 

2. O uso de instrumentos de avaliação nas diversas áreas e setores da UFABC 

3. Os instrumentos de avaliação de disciplinas e cursos adotados pela UFABC 

4. A participação da comunidade acadêmica no planejamento e na avaliação da Instituição 

5. Os mecanismos de acompanhamento e monitoramento do planejamento institucional 

6. A utilização dos sistemas de avaliação interna pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) para o 

desenvolvimento institucional 

 

C. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

De acordo com a escala acima, avalie os itens a seguir sobre a missão e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da UFABC: 

1. O seu grau de conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento institucional da UFABC 
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2. A viabilidade das metas estabelecidas pelo PDI 

3. A perspectiva de contribuição da UFABC para o desenvolvimento regional 

4. A interação da UFABC com o setor empresarial 

5. A interação da UFABC com o setor público 

6. A interação da UFABC com o setor não governamental e sociedade civil 

 

De acordo com a escala acima, avalie os itens a seguir sobre a responsabilidade social da Instituição: 

1. As condições de atendimento à comunidade externa ou interna oferecidas pela UFABC às pessoas 

com deficiência ou que necessitem de atendimento especializado 

2. A importância e relevância da pesquisa desenvolvida na UFABC para a sociedade 

3. A contribuição da UFABC para a melhoria da educação básica 

4. A importância do sistema de cotas na UFABC para inclusão 

5. A importância do sistema de bolsas e auxílios para a permanência na UFABC 

7. O envolvimento da UFABC com as preocupações e demandas da sociedade 

8. O ambiente da Universidade como meio que favorece à formação de cidadãos éticos e socialmente 

responsáveis 

9. As ações da UFABC em prol do meio ambiente e da sustentabilidade 

10. A contribuição da UFABC para a cultura, a arte e a memória 

 

 

 

Técnicos-administrativos 

 

A. QUESTÕES PARA DETERMINAÇÃO DE PERFIL 

 

1. Em que ano você ingressou na UFABC? [lista de 2006 até 2019] 

2. Em que setor você trabalha atualmente? (lista de setores) 

3. Em qual campus da UFABC você trabalhou na maior parte do último ano? 

(   ) Santo André 

(   ) São Bernardo do Campo 

(   ) Ambos 

(   ) Prefiro Não Responder  

4. Suas atividades ocorrem em mais de um campi, exigindo deslocamentos frequentes entre eles? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(   ) Prefiro Não Responder  

5. Você já trabalhou em algum outro setor antes do atual? 

(   ) Sim, já passei por outro setor antes do atual. 

(   ) Não, apenas no atual. 

6. Você teria interesse em atuar em outro setor se houvesse alguma política de mobilidade interna? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

7. Você considera sua formação compatível com a atividade que você exerce? 

 

B. PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

De acordo com a escala acima, avalie os itens a seguir sobre o planejamento e a avaliação institucional 

da UFABC: 

1. O uso de instrumentos de planejamento nas diversas áreas e setores da UFABC? 
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2. O uso de instrumentos de avaliação nas diversas áreas e setores da UFABC? 

3. Os instrumentos de avaliação de disciplinas e cursos adotados pela UFABC 

4. A participação da comunidade acadêmica no planejamento e na avaliação da Instituição 

5. Os mecanismos de acompanhamento e monitoramento do planejamento institucional 

6. A utilização dos sistemas de avaliação interna pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) para o 

desenvolvimento institucional 

 

C. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

De acordo com a escala acima, avalie os itens a seguir sobre a missão e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da UFABC: 

1. O seu grau de conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento institucional da UFABC 

2. A viabilidade das metas estabelecidas pelo PDI 

3. A perspectiva de contribuição da UFABC para o desenvolvimento regional 

4. A interação da UFABC com o setor empresarial 

5. A interação da UFABC com o setor público 

6. A interação da UFABC com o setor não governamental e sociedade civil 

 

De acordo com a escala acima, avalie os itens a seguir sobre a responsabilidade social da Instituição: 

1. As condições de atendimento à comunidade externa ou interna oferecidas pela UFABC às pessoas 

com deficiência ou que necessitem de atendimento especializado 

2. A importância e relevância da pesquisa desenvolvida na UFABC para a sociedade 

3. A contribuição da UFABC para a melhoria da educação básica 

4. A importância do sistema de cotas na UFABC para inclusão 

5. A importância do sistema de bolsas e auxílios para a permanência na UFABC 

7. O envolvimento da UFABC com as preocupações e demandas da sociedade 

8. O ambiente da Universidade como meio que favorece à formação de cidadãos éticos e socialmente 

responsáveis 

9. As ações da UFABC em prol do meio ambiente e da sustentabilidade 

10. A contribuição da UFABC para a cultura, a arte e a memória 

 

Discentes graduação 

 

A. QUESTÕES PARA DETERMINAÇÃO DE PERFIL 

 

1. Qual é o seu ano de ingresso na UFABC [lista de 2006 até 2019] 

2. Em qual Bacharelado Interdisciplinar você está matriculado(a) atualmente?  

(  ) Bacharelado em Ciência e Tecnologia - BC&T 

(  ) Bacharelado em Ciências e Humanidades - BC&H 

(  ) Nenhum, já sou formado no Bacharelado em Ciência e Tecnologia - BC&T 

(  ) Nenhum, já sou formado no Bacharelado em Ciências e Humanidades - BC&H 

(  ) Prefiro não responder 

3. Você exerce alguma atividade remunerada?  

(  ) Não, e não estou procurando 

(  ) Não, mas estou procurando 

(  ) Não, mas exerço estágio não remunerado 

(  ) Prefiro não responder 

(  ) Sim, em tempo integral - até 40 horas semanais 

(  ) Sim, em tempo integral - até 44 horas semanais 
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(  ) Sim, eventual (bicos/freelancer) 

4. Você recebeu alguma bolsa da UFABC nos últimos dois anos (permanência, moradia, iniciação 

científica...)?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

(   ) Prefiro não responder 

5. Você está cursando ou pretende cursar algum curso específico? (colocar lista dos cursos, 

vinculando à resposta da questão 2 e permitindo até três alternativas) 

6. Em qual campus campi da UFABC você assistiu a maioria de suas disciplinas no último ano? 

(   ) Maioria no campus Santo André 

(   ) Maioria no campus São Bernardo do Campo 

(   ) Nos dois campi (Equilibrado) 

(   ) Somente no campus Santo André 

(   ) Somente no campus São Bernardo do Campo 

(   ) Prefiro não responder 

7. Em qual período você assistiu a maioria de suas disciplinas no último ano? 

(   ) Noturno 

(   ) Diurno 

(   ) Vespertino 

(   ) Prefiro não responder 

8. Você concluiu ou iniciou outra graduação antes de ingressar na UFABC?  

(   ) Não 

(   ) Sim, iniciado mas não concluído 

(   ) Sim, concluído 

(   ) Sim, e estou cursando paralelamente 

(   ) Prefiro não responder 

 

B. PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

De acordo com a escala acima, avalie os itens a seguir sobre o planejamento e a avaliação institucional 

da UFABC: 

1. O uso de instrumentos de planejamento nas diversas áreas e setores da UFABC 

2. O uso de instrumentos de avaliação nas diversas áreas e setores da UFABC 

3. Os instrumentos de avaliação de disciplinas e cursos adotados pela UFABC 

4. A participação da comunidade acadêmica no planejamento e na avaliação da Instituição 

5. Os mecanismos de acompanhamento e monitoramento do planejamento institucional 

6. A utilização dos sistemas de avaliação interna pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) para o 

desenvolvimento institucional 

 

C. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

De acordo com a escala acima, avalie os itens a seguir sobre a missão e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da UFABC: 

1. O seu grau de conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento institucional da UFABC 

2. A viabilidade das metas estabelecidas pelo PDI 

3. A perspectiva de contribuição da UFABC para o desenvolvimento regional 

4. A interação da UFABC com o setor empresarial 

5. A interação da UFABC com o setor público 

6. A interação da UFABC com o setor não governamental e sociedade civil 
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De acordo com a escala acima, avalie os itens a seguir sobre a responsabilidade social da Instituição: 

1. As condições de atendimento à comunidade externa ou interna oferecidas pela UFABC às pessoas 

com deficiência ou que necessitem de atendimento especializado 

2. A importância e relevância da pesquisa desenvolvida na UFABC para a sociedade 

3. A contribuição da UFABC para a melhoria da educação básica 

4. A importância do sistema de cotas na UFABC para inclusão 

5. A importância do sistema de bolsas e auxílios para a permanência na UFABC 

7. O envolvimento da UFABC com as preocupações e demandas da sociedade 

8. O ambiente da Universidade como meio que favorece à formação de cidadãos éticos e socialmente 

responsáveis 

9. As ações da UFABC em prol do meio ambiente e da sustentabilidade 

10. A contribuição da UFABC para a cultura, a arte e a memória 

 

 

 

Discentes pós-graduação 

 

1. Em que ano você ingressou no programa de pós-graduação? [lista de 2006 a 2019] 

2. Em qual programa de pós-graduação você está inscrito? (Lista dos programas) 

3. Você tem alguma deficiência física permanente que limite as suas atividades habituais (trabalhar, 

estudar, etc.)? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Prefiro não responder  

4. Você recebe bolsa de estudos? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Prefiro não responder  

5. Caso receba, qual a instituição provedora?  

(  ) UFABC 

(  ) CAPES 

(  ) FAPESP 

(  ) CNPQ 

(  ) Outra 

(  ) Prefiro não responder  

6. Caso trabalhe, qual sua área de atuação profissional? 

(  ) Setor privado 

(  ) Setor público 

(  ) Terceiro setor 

(  ) Nenhuma no momento 

(  ) Prefiro não responder  

7. Em qual campus você desenvolve sua pesquisa e assiste à maior parte das aulas? 

(  ) Santo André 

(  ) São Bernardo 

(  ) Ambos 

(  ) Prefiro não responder 

 

B. PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
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De acordo com a escala acima, avalie os itens a seguir sobre o planejamento e a avaliação institucional 

da UFABC: 

1.  O uso de instrumentos de planejamento nas diversas áreas e setores da UFABC? 

2.  O uso de instrumentos de avaliação nas diversas áreas e setores da UFABC? 

3.  Os instrumentos de avaliação de disciplinas e cursos adotados pela UFABC 

4.  A participação da comunidade acadêmica no planejamento e na avaliação da Instituição 

5.  Os mecanismos de acompanhamento e monitoramento do planejamento institucional 

6. A utilização dos sistemas de avaliação interna pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) para o 

desenvolvimento institucional 

 

C. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

De acordo com a escala acima, avalie os itens a seguir sobre a missão e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da UFABC: 

1. O seu grau de conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento institucional da UFABCA viabilidade 

das metas estabelecidas pelo PDI 

2. A perspectiva de contribuição da UFABC para o desenvolvimento regional 

3. A interação da UFABC com o setor empresarial 

4. A interação da UFABC com o setor público 

5. A interação da UFABC com o setor não governamental e sociedade civil 

 

De acordo com a escala acima, avalie os itens a seguir sobre a responsabilidade social da Instituição: 

1. As condições de atendimento à comunidade externa ou interna oferecidas pela UFABC às pessoas 

com deficiência ou que necessitem de atendimento especializado 

2. A importância e relevância da pesquisa desenvolvida na UFABC para a sociedade 

3. A contribuição da UFABC para a melhoria da educação básica. 

4. A importância do sistema de cotas na UFABC para inclusão 

5. A importância do sistema de bolsas e auxílios para a permanência na UFABC 

6. O envolvimento da UFABC com as preocupações e demandas da sociedade 

7. O ambiente da Universidade como meio que favorece à formação de cidadãos éticos e socialmente 

responsáveis 

8. As ações da UFABC em prol do meio ambiente e da sustentabilidade 

9. A contribuição da UFABC para a cultura, a arte e a memória 

 

 

 

 


