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1. INTRODUÇÃO 
 

A Comissão Própria de Avaliação da UFABC (CPA-UFABC) foi estabelecida pelas portarias n° 614 

de 9/12/2009 e n° 108, de 28/02/2013, com as atribuições de condução dos processos de avaliação 

internos da instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, conforme determina a Lei nº 

10.861, de 14/04/2004. O regimento interno da CPA é definido pela Resolução ConsUni nº 94, de 19 

de outubro de 2012. 

 

Segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFABC para o período 2013-2022, a 

avaliação interna, ou autoavaliação, é um processo coordenado pela CPA e consiste no olhar da 

Universidade sobre si. Esse processo visa produzir conhecimento sobre a realidade da UFABC, de 

forma a contribuir para o aprimoramento de sua qualidade e o alcance dos compromissos expressos 

em sua missão institucional. O plano de trabalho e as ações da CPA-UFABC dialogam com as 

diretrizes e metas institucionais preconizadas pelo PDI, notadamente as de “Aprimorar a Avaliação 

interna da UFABC por meio da Comissão Própria de Avaliação (CPA)” e de “Incentivar a 

comunidade universitária a participar dos processos de avaliação interna da universidade”.  

 

Assim, a CPA-UFABC busca contribuir forte e ativamente com a construção de uma cultura de 

autoavaliação na Universidade, enfrentando ao mesmo o desafio de se estruturar institucionalmente e 

de contribuir com o desenvolvimento e debate institucional levando a UFABC a olhar para si de forma 

crítica e informada, visando se aprofundar nos diagnósticos e nas oportunidades de aperfeiçoamento.  

 

Com o presente relatório a CPA-UAFBC continua o seu ciclo de trabalhos e debates junto à 

comunidade universitária e buscando um permanente aperfeiçoamento da instituição e dos próprios 

processos avaliativos. 

 

A CPA decidiu avaliar as dez dimensões prevista pela Lei do SINAES ao longo dos três anos do ciclo 

avaliativo e do mandato dos membros docentes e técnico-administrativos da Comissão. Tal prática 

permite que a Comissão realize um aprendizado sobre o processo e sobre a instituição, possibilitando a 

calibragem dos instrumentos avaliativos e traçar uma estratégia de aprofundamento de aspectos que se 

mostrem mais complexos. Assim, em 2014 e 2015 estão sendo entregues relatórios parciais e em 2016 

planejava-se o relatório completo consolidado, abrangendo todas as dimensões. 

 

Contudo esse planejamento foi alterado pela Nota Técnica INEP/DAES/CONAES n° 65, de 9 de 

outubro de 2014, que prevê o seguinte calendário de submissão de relatórios: 
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- até 31 de março de 2016 – 1º relatório parcial 

- até 31 de março de 2017 – 2 º relatório parcial 

- até 31 de março de 2018 – relatório integral 

 

Dessa forma, para colocar em regime a emissão de relatórios da UAFBC com o calendário proposto 

pela Nota Técnica, o presente relatório contempla as dimensões faltantes aos relatórios anteriores e a 

sua consolidação será feita parcialmente no relatório de 2017, onde as dimensões já avaliadas e os 

eixos serão revisitados. Posteriormente, a consolidação da autoavaliação institucional será feita de 

forma aprofundada e mais completa no relatório integral de 2018.  

 

O presente relatório é parcial e se concentrará na análise das seguintes dimensões previstas no artigo 

3° da Lei n° 10.861/2004: 

 

 Planejamento e Avaliação (Dimensão VIII do SINAES) 

 Responsabilidade Social da Instituição (Dimensão III do SINAES) 

 Sustentabilidade Financeira (Dimensão X do SINAES) 

 

Essas dimensões complementam as avaliadas no relatório anterior, que foram:  

 

 A missão e o plano de desenvolvimento institucional (Dimensão I do SINAES); 

 A política para o ensino, a pesquisa e a extensão (Dimensão II do SINAES); 

 A comunicação com a sociedade (Dimensão IV do SINAES); 

 As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu 

aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho (Dimensão V do 

SINAES); 

 Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos 

colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos 

segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios (Dimensão VI do SINAES). 

 Infraestrutura física (Dimensão VII do SINAES); 

 Política de atendimento aos discentes (Dimensão IX do SINAES). 

 

A referida Nota Técnica reorganizou o agrupamento das dimensões em cinco eixos, conforme quadro 

a seguir, onde colocamos o ano em que foram avaliadas as dimensões entre parênteses. 
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Eixo Dimensão SINAES 

1: Planejamento e Avaliação 

Institucional 
VIII. Planejamento e Avaliação 

2: Desenvolvimento Institucional 

I. Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

(2014) 

III. Responsabilidade Social da Instituição 

3: Políticas Acadêmicas 

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

(2014) 

IV. Comunicação com a Sociedade (2015) 

IX. Política de Atendimento aos Discentes (2014) 

4: Políticas de Gestão 

V. Políticas de Pessoal (2015) 

VI. Organização e Gestão da Instituição (2015) 

X. Sustentabilidade Financeira 

5: Infraestrutura Física VII. Infraestrutura Física (2014) 

Especificidades da UFABC 

Interdisciplinaridade (2014; 2015) 

Projeto pedagógico (quadrimestre, BIs; cursos 

específicos...) (2014; 2015) 

 

Ressaltamos novamente que a escolha das dimensões analisadas nos relatórios atual e passados não se 

basearam nessa lógica, mas ela será contemplada parcialmente no próximo relatório e no integral de 

2018. 

 

Na presente pesquisa incluímos algumas questões para uma primeira avaliação do processo avaliativo 

e de seus instrumentos. 
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2. METODOLOGIA E FUNDAMENTOS DA PESQUISA 
 

 

2.1. DEFINIÇÃO DO QUESTIONÁRIO E MÉTRICA 

 

 

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

passíveis de melhoria na UFABC, permitindo uma identificação de percepções de problemas e de 

oportunidades de melhoria, cujo diagnóstico deverá ser aprofundado por em pesquisas posteriores da 

CPA ou dos setores afetados. 

 

Uma parte do questionário, disponível nos anexos do relatório, foi utilizada para a definição do perfil 

do respondente, de forma a possibilitar cruzamentos e estratificações na análise. Assim, buscamos 

tentar precisar se determinado problema apontado se tratava de um aspecto mais geral ou localizado. 

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

técnicos-administrativos e os discentes, divididos em graduação e pós-graduação. 

 

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

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

relevantes aos gestores da UFABC para encaminhamento de ações, assim como sabemos que ela é 

uma sinalização, que necessita de interpretações e aprofundamentos para diagnósticos e 

encaminhamentos mais precisos.  

 

A formulação do instrumento de avaliação para cada dimensão procurou permitir a comparação das 

impressões entre as categorias (discentes, docente e técnico-administrativo) e também captar aspectos 

peculiares da natureza de cada uma das categorias. Buscou-se deixar o instrumento o mais sintético 

possível, o que foi feito após uma revisão criteriosa dos instrumentos que já haviam sido utilizados 

anteriormente pela CPA para essas mesmas dimensões. 

 

O questionário, do tipo fechado, foi dividido em dois tipos básicos de questões para cada categoria: (a) 

para identificação do perfil do respondente, tais como campus prioritário, entrada na Universidade, 

possibilitando cruzamentos com as demais respostas; (b) questões sobre as dimensões pesquisadas. 

Estas foram formuladas de acordo com a natureza e as peculiaridades de cada categoria, procurando-

se, sempre que possível, manter uma base comum.  
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Como métrica de avaliação, buscou-se formular as questões de forma a serem respondidas pela 

aplicação de conceitos, explicitados no quadro a seguir. 

 

 

 

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 1: Escala conceitual de referência 

 

 

O uso da escala conceitual seguiu o padrão preconizado no projeto pedagógico da UFABC. Os 

critérios foram adaptados para a avaliação institucional. De forma geral, consideramos que os 

conceitos A e B refletem uma avaliação positiva em relação ao item avaliado; o conceito C uma 

avaliação que indica a necessidade de atenção e a existência de espaços significativos para aumentar a 

satisfação da comunidade ou da categoria me relação ao aspecto avaliado; os conceitos D e F refletem 

insatisfação e assinalam a necessidade de mudanças e melhorias; a resposta “em branco” foi pensada 

como indicador de incapacidade de responder, o que pode ser causado por falta de conhecimento, ou 

pelo desinteresse em avaliar o item, o que é também uma sinalização importante. 

 

 

2.2. APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO E COLETA DE RESPOSTAS 

 

 

Os questionários foram aplicados em um formulário eletrônico, cujo link personalizado foi emitido aos 

docentes, técnico-administrativos e discentes. O questionário ficou aberto entre dezembro de 2015 a  

janeiro de 2016. As respostas válidas e completas ao questionário, consideradas na compilação e 

tabulação dos resultados, estão na tabela a seguir, com o cálculo do erro amostral máximo: 
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Total de 

respondentes  

Universo 

pesquisado (1) 

Índice de 

resposta (%) 

Erro amostral 

máximo (2) 

Discente graduação 901 11058 8,1 3,1% 

Discente pós 388 1154 33,6 4,1% 

Docente 321 590 54,4 3,7% 

Técnicos-Administrativos 439 737 59,6 3,0% 
Observações: 

(1). Fonte: UFABC em números, dezembro de 2015 e total de questionários enviados. 

(2) Calculadas com intervalo de confiança de 95% e considerando um valor conservador de p (p=0,50)1 

(3) Inclui os visitantes (25 no total). 

 

Ao longo dos últimos anos a participação de cada categoria nas avaliações está resumida na tabela 

abaixo: 

 

 

2014 2015 2016 

n % n % n % 

Discentes graduação 383 4,0 868 8,4 901 8,1 

Discente pós-graduação (1) -- -- 90 8,8 326 28,8 

Docentes 202 40,3 224 40,8 280 46,4 

Técnicos-administrativos 239 40,6 327 43,5 351 47,6 
Observações: 

(1). Em 2014 as categorias de graduação e pós-graduação não haviam sido separadas.  

 

 

Notamos que houve uma evolução ao longo dos anos do total de respostas, constituindo-se em uma 

amostragem representativa e estatisticamente significativa das categorias, como se pode aferir a partir 

do erro amostral máximo. Nesse sentido o percentual de respostas de cada categoria tem relevância 

estatística nula, o que obviamente não exime a CPA e a instituição de buscarem elevar essa 

participação, eventualmente tornando obrigatória a resposta ao questionário. 

 

Considerada a relevância das amostras, cabe nos perguntar se haveria algum tipo de viés em relação 

aos respondentes, o que, supostamente, poderia fazer com que as respostas fossem mais críticas ou 

mais complacentes em relação aos aspectos avaliados do que se esperaria em uma amostragem 

puramente aleatória. Nesse sentido, a CPA considera não haver nenhum sinal relevante de viés, o que 

pode ser verificado tanto pela expressiva variação do perfil das respostas em relação aos aspectos 

perguntados como pode ser inferido pelo fato do respondente não conseguir deduzir de antemão o que 

será perguntado, o que poderia levar a uma seleção adversa dos respondentes. 

 

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

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

                                                      

1
O 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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estratificação e cruzamentos no processamento das demais questões, tendo sido destacadas quando 

pertinente e se houvesse significância estatística. 

 

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 da questão. Assim, em 

cada questão, procuramos também destacar alguns aspectos mais peculiares das diversas categorias 

sobre as dimensões avaliadas. Os resultados foram apresentados em proporções relativas 

(porcentagens) de resposta para cada opção, totalizando 100%. Em prol da síntese, optou-se por 

comentar apenas as tabelas e gráficos cuja apresentação não fosse autoexplicativa, ou seja, quando os 

comentários agregassem algum tipo de reflexão que não se pudesse inferir diretamente dos dados 

expostos. Também se evitou o uso de gráficos onde eles não acrescessem informação ou não 

auxiliassem na interpretação dos dados. 

 

Considerando o formato definido para o questionário, todas as dimensões avaliadas foram iguais, ou 

seja, tiveram as mesmas questões para as três categorias. Para os docentes acrescentou-se duas 

questões sobre o uso de avaliações de curso e de disciplinas, como uma sinalização exploratória a ser 

aprofundada no futuro. 

 

Como preconizado pelos novos instrumentos de avaliação do MEC, a CPA se reservou o direito de 

fazer algumas sugestões de encaminhamento ao final do presente relatório, com o objetivo de 

fomentar o debate e a busca por soluções para a melhoria da Universidade e o atendimento de sua 

missão institucional. 
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3. ANÁLISE DAS RESPOSTAS 
 

3.1. O PERFIL DOS RESPONDENTES, POR CATEGORIA 

 

3.1.1. Técnicos-administrativos 

 

(a). Ano de ingresso 

 

 

Em que ano você ingressou na 
UFABC? 

2006 5,98% 

2007 1,99% 

2008 5,41% 

2009 15,95% 

2010 11,97% 

2011 15,67% 

2012 10,54% 

2013 5,98% 

2014 23,36% 

2015 3,13% 

Total Geral 100% 

 

 

A distribuição dos respondentes guarda proporção com o ingresso de técnicos-administrativos ao 

longo do tempo. 

 

(b). Outras informações  

 

 

Você já trabalhou em algum outro setor antes do 
atual? 

Não, apenas no atual 68,7% 

Sim, já passei por dois setores ou mais antes 
do atual 

6,6% 

Sim, já passei por um outro setor antes do 
atual 

24,8% 

Total Geral 100% 

 

Nota-se uma rotação pouco significativa entre setores, com poucos TAs tendo passado por mais de 

dois setores além do atual e com a grande maioria passando apenas em um único setor. 
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Você já trabalhou em outro lugar antes da UFABC? 

Não, esse é o meu primeiro emprego formal. 5,4% 

Sim, predominantemente na iniciativa 
privada. 

57,8% 

Sim, predominantemente no setor público. 36,8% 

Total Geral 100% 

 

Em qual campus da UFABC você trabalha (a maior 
parte do tempo)? 

Santo André 84,6% 

São Bernardo do Campo 15,4% 

Total Geral 100% 

 

 

3.1.2. Docentes 

 

(a). Ano de ingresso e vinculação 

 

Em que ano você ingressou na 
UFABC? 

2006 11,07% 

2007 2,14% 

2008 7,86% 

2009 19,64% 

2010 18,21% 

2011 6,07% 

2012 7,14% 

2013 8,21% 

2014 9,64% 

2015 10,00% 

Total Geral 100% 

 

A distribuição dos respondentes guarda proporção com o ingresso de docentes ao longo do tempo. 

 

 

(b). Outras informações 

 

 

A que Centro 
você está 

vinculado? 
Respostas 

Total de 
docentes 

% de 
respostas 

CCNH 95 195 48,7 

CECS 130 277 46,9 

CMCC 55 132 41,7 

Total Geral 280 604 46,4 
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Em qual campus da UFABC você lecionou a 
maioria de suas disciplinas no último ano? 

Ambos 6,79% 

Não lecionei disciplinas no ultimo ano 1,79% 

Santo André 65,36% 

São Bernardo do Campo 26,07% 

Total Geral 100% 

 

Um número baixo de docentes circula entre os campi da UFABC. Consideramos que isso contraria a 

lógica interdisciplinar que demanda a circulação de conhecimento e o contato com uma maior 

variedade de discentes e pontos de vista, ainda que se ressalve a necessidade de apoio estrutural para o 

trânsito intercampi. 

 

3.1.3. Discentes graduação 

 

(a). Ano de ingresso 

 

Em que ano você ingressou na 
UFABC? 

2006 0,11% 

2007 0,55% 

2008 0,22% 

2009 4,77% 

2010 9,32% 

2011 8,77% 

2012 10,54% 

2013 15,21% 

2014 20,64% 

2015 29,86% 

 

 

(b) Outras informações 

 

Qual o BI você cursou ou está 
cursando? 

Ambos 1,44% 

BC&H 15,43% 

BC&T 83,13% 

Total Geral 100% 

 

Em qual período você assistiu a 
maioria de suas disciplinas no 

último ano? 

Ambos 11,54% 

Diurno 40,07% 

Noturno 48,39% 

Total Geral 100% 
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Não pretendo cursar nenhum 
pós-BI 

N/A 16,87% 

Não 82,13% 

Sim 1,00% 

Total Geral 100% 

 

Os dados evidenciam a fortíssima ligação entre o ingresso na UFABC e a busca de um pós-BI, ou seja, 

os Bis não são vistos como um curso terminativo na Universidade.  

 

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

Ambos 4,55% 

Santo André 59,38% 

São Bernardo do Campo 36,07% 

Total Geral 100% 

 

 

  
Em qual período você assistiu a maioria de 

suas disciplinas no último ano? 

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

Ambos Diurno Noturno 
Total 
Geral 

Não 75,96% 70,91% 61,93% 67,15% 

Sim, completa 1,92% 2,22% 8,49% 5,22% 

Sim, mas não completei 22,12% 26,87% 29,59% 27,64% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

 

3.1.4. Discentes pós-graduação 

 

(a). Ano de ingresso e outras informações 

 

 

Em que ano você ingressou na 
UFABC? 

2006 0,92% 

2007 0,92% 

2008 1,84% 

2009 5,52% 

2010 3,37% 

2011 6,13% 

2012 5,21% 

2013 9,82% 

2014 28,53% 

2015 37,73% 

Total Geral 100% 

 



 

 

 

Relatório de Autoavaliação Institucional 

2016 

15 

Comissão Própria de Avaliação – UFABC  
 

 

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

Ambos 4,91% 

Santo André 75,77% 

São Bernardo do Campo 19,33% 

Total Geral 100% 

 

Apesar de poucos cursos de pós-graduação estarem formalmente sediados em São Bernardo, um 

volume significativo de disciplinas tem sido oferecida nesse câmpus. 
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3.2. RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO (DIMENSÃO III DO SINAES) 

 

3.2.1. Acessibilidade 

 

As condições de acessibilidade 
oferecidas aos portadores de 

necessidades especiais 

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% 

 

Os TAs apresentaram uma avaliação mais negativa, ao passo que os discentes de pós foram mais 

positivos que o geral. A avaliação tendeu a ser satisfatória, mas ressalve-se uma significativa parcela 

de respostas em branco. 

 

3.2.2. Sustentabilidade 

 

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

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% 

 

Nesse item as avaliações tenderam a ser satisfatórias, com indicação de espaço para melhoria. 

Entendemos que há espaço para melhorias na comunicação sobre esse tema na UFABC. 

 

3.2.3. Sistema de cotas 

 

O sistema de cotas na UFABC 
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% 
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O sistema de cotas teve uma percepção bastante positiva em todas as categorias. Contudo, chama a 

atenção o elevado grau de desconhecimento entre os discentes de pós, os docentes e os TAs inferido 

pelo número de respostas em branco. Isso é surpreendente considerando o histórico e o pioneirismo da 

UFABC no tema e entendemos que demanda maior reflexão por parte da Instituição. 

 

3.2.4. Sistema de bolsas 

 

O sistema de bolsas monitoria da 
Prograd 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 11,43% 11,96% 11,79% 7,98% 

B 26,30% 24,85% 29,64% 19,94% 

C 24,64% 15,03% 24,29% 14,25% 

D 7,44% 2,76% 10,00% 3,42% 

F 2,33% 2,76% 6,43% 0,57% 

EM BRANCO 27,86% 42,64% 17,86% 53,85% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

 

O sistema de bolsas e auxílios da 
Proap 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 13,10% 12,58% 13,57% 7,98% 

B 25,86% 23,93% 31,43% 21,94% 

C 22,97% 18,40% 15,36% 18,23% 

D 8,55% 4,91% 3,93% 2,28% 

F 2,89% 3,07% 1,79% 1,14% 

EM BRANCO 26,64% 37,12% 33,93% 48,43% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

Os sistemas de bolsas e auxílios foram bem avaliados. Todavia, o grande volume de respostas “Em 

branco”, inclusive entre os discentes, sinaliza que é necessário um encaminhamento mais enfático em 

termos de publicidade e comunicação. 

 

3.2.5. Envolvimento com questões sociais 

 

O envolvimento da UFABC com as 
preocupações e demandas da 

sociedade 

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% 
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A contribuição da UFABC para a 
cultura, a arte e a memória 

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 
melhoria da educação básica 

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

cultura, entre outras, tendeu a ser positivo, principalmente junto aos discentes. Docentes e TAs tiveram 

uma visão um pouco mais crítica. Cabe destacar um significativo per4centual de respostas “Em 

branco” na questão de educação, sinalizando que há espaço para melhorar tanto a ação da UFABC 

como para melhorar a comunicação de ações nesse campo. 

 

3.2.6. Relevância e importância da pesquisa 

 

A importância e relevância da 
pesquisa desenvolvida na UFABC 

para a sociedade 

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% 

 

Esse foi um dos itens mais bem avaliados na presente pesquisa, com destaque para os discentes de 

pós-graduação. As respostas “Em branco” dos TAs assinalam a necessidade de melhorias na 

comunicação. 
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3.3. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA (DIMENSÃO X DO SINAES) 

 

A racionalidade na programação e 
execução orçamentária na UFABC 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 9,54% 12,27% 10,71% 3,42% 

B 28,52% 29,75% 31,43% 23,36% 

C 27,75% 19,33% 19,29% 24,50% 

D 6,44% 4,29% 7,86% 17,66% 

F 1,22% 1,23% 5,00% 5,41% 

EM BRANCO 26,53% 33,13% 25,71% 25,64% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

As políticas de captação de recursos 
utilizadas pela UFABC 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 7,21% 10,43% 7,50% 1,42% 

B 21,42% 26,07% 20,36% 15,10% 

C 23,53% 18,71% 21,43% 25,07% 

D 8,44% 3,68% 11,43% 16,81% 

F 3,44% 2,76% 7,86% 7,12% 

EM BRANCO 35,96% 38,34% 31,43% 34,47% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

Em ambas questões o destaque vai para os altos percentuais de respostas “Em branco”. Ainda que se 

reconheça que a especificidade do trato orçamentário não seja naturalmente de domínio comum, 

entendemos que com as restrições orçamentárias que vem aparecendo nos últimos anos e que devem 

permanecer por algum tempo devem levar a Instituição a discutir e comunicar esse tema de forma 

mais recorrente e clara. 

 

 

 

3.4. PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO (DIMENSÃO VIII DO SINAES) 

 

 

3.4.1. Os instrumentos e processos de planejamento na UFABC 

 

O uso de instrumentos de 
planejamento nas diversas áreas e 

setores da UFABC 

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% 
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A adequação do planejamento geral 
da UFABC 

Discentes 
graduação 

Discentes 
pós 

Docentes TAs 

A 7,99% 12,88% 7,86% 2,28% 

B 33,07% 34,36% 31,79% 23,36% 

C 33,96% 22,39% 28,57% 38,46% 

D 9,43% 3,99% 9,64% 18,23% 

F 2,00% 1,23% 6,79% 5,98% 

EM BRANCO 13,54% 25,15% 15,36% 11,68% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

 

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

UFABC 

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% 

 

A participação da comunidade 
acadêmica no planejamento e na 

avaliação da Instituição 

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 forma de acompanhamento e 
monitoramento do planejamento 

institucional 

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% 

 

Em geral, apesar de um volume relativamente menor de respostas “F” nos itens pesquisados, a grande 

incidência de conceitos “C” e, em alguns casos, de “D” e “Em branco”, mostram que há um espaço 

para aperfeiçoamento desses processos de planejamento e avaliação na Instituição que prevejam um 

maior engajamento da comunidade universitária. Na nossa percepção esse desconhecimento se 

relaciona com o baixo conhecimento do PDI da UFABC detectado no relatório de 2014. 
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3.4.1. O instrumento de autoavaliação e a CPA-UFABC 

 

As questões e aspectos 
pesquisados 

Discentes 
graduação 

Discentes pós Docentes TAs 

A 11,43% 15,03% 9,29% 6,55% 

B 41,29% 43,25% 45,71% 39,60% 

C 22,97% 18,10% 24,29% 33,62% 

D 5,77% 6,13% 6,79% 6,27% 

F 1,22% 1,84% 3,57% 1,42% 

EM BRANCO 17,31% 15,64% 10,36% 12,54% 

Total Geral 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

A escala de conceitos utilizada (A, 
B, C, D, F) para avaliar os diversos 

itens 

Discentes 
graduação 

Discentes pós Docentes TAs 

A 32,63% 36,20% 36,79% 25,93% 

B 34,41% 34,97% 35,00% 45,58% 

C 18,20% 17,48% 13,57% 17,38% 

D 7,21% 4,91% 5,36% 3,13% 

F 4,44% 1,84% 5,71% 1,71% 

EM BRANCO 3,11% 4,60% 3,57% 6,27% 

Total Geral 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

A percepção apresentada em relação aos itens pesquisados reforça que, apesar de majoritariamente 

positiva, é necessário para a CPA aperfeiçoar constantemente os instrumentos de pesquisa utilizados. 

Contudo, a escala utilizada parece ter uma boa aprovação pelos respondentes, indicando o acerto da 

CPA em se valer de conceitos do próprio projeto pedagógico da UFABC. 

 

O seu grau de conhecimento 
sobre a Comissão Própria de 

Avaliação da UFABC 

Discentes 
graduação 

Discentes pós Docentes TAs 

A 2,66% 5,83% 5,71% 1,71% 

B 12,43% 12,58% 23,57% 15,67% 

C 29,30% 31,29% 35,71% 39,03% 

D 27,30% 13,80% 16,07% 15,10% 

F 16,20% 13,80% 9,29% 8,83% 

EM BRANCO 12,10% 22,70% 9,64% 19,66% 

Total Geral 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

A CPA necessita claramente de uma maior divulgação junto à comunidade acadêmica. Entendemos 

que isso passa pelo fornecimento de feedback dos resultados das avaliações junto às diversas 

categorias, assim oco uma maior interação para a confecção das pesquisas e avaliações. Isso inclui o 

comprometimento da gestão e das instâncias da UFABC com o processo. 
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4. PRINCIPAIS CONCLUSÕES E PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO 
 

De maneira resumida, vemos que nas dimensões pesquisadas há uma avaliação tendendo ao positivo. 

Contudo, alguns itens merecem mais cuidados e atenção por parte da gestão da UFABC, onde 

destacamos: 

 

Comunicação: temas como sustentabilidade, pesquisas e o sistema de cotas da UFABC podem estar 

sofrendo por falta de conhecimento da comunidade acadêmica. Isso se mostra ainda mais crucial na 

questão das bolsas. 

 

Atuação social: a pesquisa mostra um espaço expressivo para a UFABC aperfeiçoar a sua inserção e 

relevância social, especialmente no que se refere à Educação. Entendemos que uma ação mais proativa 

da Universidade nesse sentido se faz necessária, 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. 

 

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

mesmo se reconhecendo a especificidade técnica desses processos, entendemos 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. 
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ANEXOS: QUESTIONÁRIOS UTILIZADOS 
 

Escala conceitual de referência 

 

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

expectativas, eventualmente superando-as. 

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 insatisfatório, deixando de atender a finalidades 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. 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS DOCENTES 

 

0. Questões para determinação de perfil 

 

1. Em que ano você ingressou na UFABC? (lista de anos de 2006 até 2015) 

 

2. A que Centro você está vinculado? 

(   ) CCNH 

(   ) CECS 

(   ) CMCC 

 

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. 

 

 

1. A responsabilidade social da Instituição 

Com base na escala conceitual de referência acima, como você avalia: 

 

1. As condições de acessibilidade oferecidas pela UFABC aos portadores de necessidades 
especiais? 

2. A importância e relevância da pesquisa desenvolvida na UFABC para a sociedade? 
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3. A contribuição da UFABC para a melhoria da educação básica? 
4. O sistema de cotas na UFABC? 
5. O sistema de bolsas monitoria da Prograd? 
6. O sistema de bolsas e auxílios da Proap? 
7. O envolvimento da UFABC com as preocupações e demandas da sociedade? 
8. O ambiente interno da Universidade como meio que favorece a 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?  

 

 

2. Planejamento e avaliação 

Com base na escala conceitual de referência acima, como você avalia: 

 

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. O formato das avaliações de disciplinas e cursos realizadas pela Prograd? 
4. O uso das avaliações de disciplinas e cursos realizadas pela Prograd? 
5. A adequação do planejamento geral da UFABC? 
6. A participação da comunidade acadêmica no planejamento e na avaliação da Instituição? 
7. A forma de acompanhamento e monitoramento do planejamento institucional? 
 

 

3. Sustentabilidade financeira 

Com base na escala conceitual de referência acima, como você avalia: 

 

1. A racionalidade na programação e execução orçamentária na UFABC? 
2. As políticas de captação de recursos utilizadas pela UFABC? 
 

 

4. Instrumento de avaliação 

Com base na escala conceitual de referência acima, como você avalia a presente avaliação? 

1. As questões e aspectos pesquisados (considerar que estão sendo avaliadas apenas as dimensões 

“Responsabilidade social da Instituição”, “Planejamento e avaliação” e “Sustentabilidade 

financeira”). 
2. A escala de conceitos utilizada (A, B, C, D, F) para avaliar os diversos itens? 

3. O seu grau de conhecimento sobre a Comissão Própria de Avaliação da UFABC? 

 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS DISCENTES DE GRADUAÇÃO 

 

0. Questões para determinação de perfil 
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1. Qual é o seu ano de entrada na UFABC 

 

2. Qual BI você cursou ou está cursando? 

(   ) BCT 

(   ) BCH 

(   ) Ambos 

 

1. Você pretende cursar algum curso específico? (colocar lista dos cursos, vinculando á resposta da 

questão 0.2 e permitindo até três alternativas) 

 

2. Você está inscrito em algum curso específico? (colocar lista dos cursos, vinculando á resposta da 

questão 0.2 e permitindo até três alternativas) 

 

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

(   ) Noturno 

(   ) Diurno 

(   ) Ambos 

 

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

(   ) Sim, completa. 

(   ) Sim, mas não completei. 

(   ) Não. 

 

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

(   ) Santo André 

(   ) São Bernardo do Campo 

(   ) Ambos 

 

 

1. A responsabilidade social da Instituição 

Com base na escala conceitual de referência acima, como você avalia: 

 

1. As condições de acessibilidade oferecidas pela UFABC aos portadores de necessidades 
especiais? 

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. O sistema de cotas na UFABC? 
5. O sistema de bolsas monitoria da Prograd? 
6. O sistema de bolsas e auxílios da Proap? 
7. O envolvimento da UFABC com as preocupações e demandas da sociedade? 
8. O ambiente interno da Universidade como meio que favorece a formação de cidadãos éticos 

e socialmente responsáveis? 
9. As ações da UFABC em prol do meio ambiente e da sustentabilidade? 
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10. A contribuição da UFABC para a cultura, a arte e a memória?  

 

 

2. Planejamento e avaliação 

Com base na escala conceitual de referência acima, como você avalia: 

 

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. A adequação do planejamento geral da UFABC? 
4. A participação da comunidade acadêmica no planejamento e na avaliação da Instituição? 
5. A forma de acompanhamento e monitoramento do planejamento institucional? 
 

3. Sustentabilidade financeira 

Com base na escala conceitual de referência acima, como você avalia: 

 

1. A racionalidade na programação e execução orçamentária na UFABC? 
2. As políticas de captação de recursos utilizadas pela UFABC? 
 

 

4. Instrumento de avaliação 

Com base na escala conceitual de referência acima, como você avalia a presente avaliação? 

1. As questões e aspectos pesquisados (considerar que estão sendo avaliadas apenas as dimensões 

“Responsabilidade social da Instituição”, “Planejamento e avaliação” e “Sustentabilidade 

financeira”). 
2. A escala de conceitos utilizada (A, B, C, D, F) para avaliar os diversos itens? 

3. O seu grau de conhecimento sobre a Comissão Própria de Avaliação da UFABC? 

 

 

 

Questionário para os discentes de pós-graduação 

 

0. Questões para determinação de perfil 

 

1. Qual é o seu ano de entrada na UFABC 

 

2. A Qual curso está vinculado? (lista dos cursos de pós) 

 

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

(   ) Santo André 

(   ) São Bernardo do Campo 

(   ) Ambos 
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1. A responsabilidade social da Instituição 

Com base na escala conceitual de referência acima, como você avalia: 

 

1. As condições de acessibilidade oferecidas pela UFABC aos portadores de necessidades 
especiais? 

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. O sistema de cotas na UFABC? 
5. O sistema de bolsas monitoria da Prograd? 
6. O sistema de bolsas e auxílios da Proap? 
7. O envolvimento da UFABC com as preocupações e demandas da sociedade? 
8. O ambiente interno da Universidade como meio que favorece a 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?  

 

 

2. Planejamento e avaliação 

Com base na escala conceitual de referência acima, como você avalia: 

 

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. A adequação do planejamento geral da UFABC? 
4. A participação da comunidade acadêmica no planejamento e na avaliação da Instituição? 
5. A forma de acompanhamento e monitoramento do planejamento institucional? 
 

 

3. Sustentabilidade financeira 

Com base na escala conceitual de referência acima, como você avalia: 

 

1. A racionalidade na programação e execução orçamentária na UFABC? 
2. As políticas de captação de recursos utilizadas pela UFABC? 
 

 

4. Instrumento de avaliação 

Com base na escala conceitual de referência acima, como você avalia a presente avaliação? 

1. As questões e aspectos pesquisados (considerar que estão sendo avaliadas apenas as dimensões 

“Responsabilidade social da Instituição”, “Planejamento e avaliação” e “Sustentabilidade 

financeira”). 
2. A escala de conceitos utilizada (A, B, C, D, F) para avaliar os diversos itens? 

3. O seu grau de conhecimento sobre a Comissão Própria de Avaliação da UFABC? 
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QUESTIONÁRIO PARA OS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

 

0. Questões para determinação de perfil 

 

1. Em que ano você ingressou na UFABC? 

 

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

 

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

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

(   ) Sim, já passei por mais de dois setores antes do atual 

(   ) Não, apenas no atual 

 

4. Você já trabalhou em outro lugar antes da UFABC? 

(   ) Não, esse é o meu primeiro emprego formal. 

(   ) Sim, predominantemente na iniciativa privada. 

(   ) Sim, predominantemente no setor público. 

 

 

1. A responsabilidade social da Instituição 

Com base na escala conceitual de referência acima, como você avalia: 

 

1. As condições de acessibilidade oferecidas pela UFABC aos portadores de necessidades 
especiais? 

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. O sistema de cotas na UFABC? 
5. O sistema de bolsas monitoria da Prograd? 
6. O sistema de bolsas e auxílios da Proap? 
7. O envolvimento da UFABC com as preocupações e demandas da sociedade? 
8. O ambiente interno da Universidade como meio que favorece a 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?  

 

 

2. Planejamento e avaliação 

Com base na escala conceitual de referência acima, como você avalia: 

 

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. A adequação do planejamento geral da UFABC? 
4. A participação da comunidade acadêmica no planejamento e na avaliação da Instituição? 
5. A forma de acompanhamento e monitoramento do planejamento institucional? 
 

 

3. Sustentabilidade financeira 

Com base na escala conceitual de referência acima, como você avalia: 

 

1. A racionalidade na programação e execução orçamentária na UFABC? 
2. As políticas de captação de recursos utilizadas pela UFABC? 
 

 

4. Instrumento de avaliação 

Com base na escala conceitual de referência acima, como você avalia a presente avaliação? 

1. As questões e aspectos pesquisados (considerar que estão sendo avaliadas apenas as dimensões 

“Responsabilidade social da Instituição”, “Planejamento e avaliação” e “Sustentabilidade 

financeira”). 
2. A escala de conceitos utilizada (A, B, C, D, F) para avaliar os diversos itens? 

3. O seu grau de conhecimento sobre a Comissão Própria de Avaliação da UFABC? 

 

 


