
COLLECTA - Sistema de informação para coleta de dados primários da UFSC.

Pandemia COVID-19 - Docentes

Realizada em: 20201	Código: 1317
Público-Alvo: Docentes da Instituição (todos)........
Quantidade de participantes: 2512

Diagnóstico institucional

Retomada das atividades

1.Como você considera a sua conexão à internet fora do Campus da UFSC?

91,76%2305Tenho acesso à internet com conexão suficiente para ministrar atividades não presenciais

8,24%207Não tenho acesso à internet com conexão suficiente para ministrar atividades não presenciais

2.Você possui computador de mesa ou notebook para acessar a internet fora do Campus da UFSC?

98,57%2476Sim

1,43%36Não

3.Você possui tablet ou smartphone para acessar a internet fora do Campus da UFSC?

92,44%2322Sim

7,56%190Não

4.Os equipamentos que você utiliza para acessar a internet fora do Campus da UFSC para ministrar atividades pedagógicas não presenciais são
de uso individual?

89,33%2244Sim

10,67%268Não

5.Como você avalia a sua privacidade e o silêncio no seu ambiente de trabalho em casa?

24,68%620Insuficiente para ministrar atividades pedagógicas não presenciais

75,32%1892Suficiente para ministrar atividades pedagógicas não presenciais

6. Como você avalia sua familiaridade com o uso de tecnologias digitais em educação?

9,39%236Excelente

57,96%1456Boa

29,26%735Ruim

3,38%85Péssima

7.Você gostaria de receber capacitação sobre a plataforma Zoom?

61,15%1536Sim

24,24%609Não

14,61%367Não sei opinar, pois não conheço a plataforma

8.Você gostaria de receber capacitação sobre a plataforma Google Meet ?

64,17%1612Sim

22,65%569Não

13,18%331Não sei opinar, pois não conheço a plataforma

9.Você gostaria de receber capacitação sobre a plataforma Jitsi?

46,3%1163Sim

19,71%495Não

34%854Não sei opinar, pois não conheço a plataforma

10.Você gostaria de receber capacitação sobre a plataforma WebConf/BigBlueButton?

53,94%1355Sim

15,84%398Não

30,21%759Não sei opinar, pois não conheço a plataforma

11.Você gostaria de receber capacitação sobre outras plataformas não citadas nas questões anteriores?

56,81%1427Sim
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11.Você gostaria de receber capacitação sobre outras plataformas não citadas nas questões anteriores?

43,19%1085Não

12.Você necessita de recursos de acessibilidade para ministrar atividades pedagógicas não presenciais?

21,06%529Sim

78,94%1983Não

13. Você precisa utilizar a biblioteca da UFSC (de forma física) como forma de apoio às atividades pedagógicas não presenciais?

15,17%381Sim

84,83%2131Não

14. Como você avalia sua familiaridade o Moodle?

8,68%218Excelente

65,25%1639Boa

22,09%555Ruim

3,98%100Péssima

15. Você consegue realizar ações básicas no Moodle (formas de acesso, criar e configurar disciplinas, envio de mensagens, inserção de
participantes, recursos e atividades, agrupamento de turmas, acesso de visitantes, frequência, criar avaliações diversas com ou sem atribuição
de notas, etc...) SEM ajuda?

72,49%1821Sim

27,51%691Não

16. Você consegue realizar ações avançadas no Moodle (gerenciar as ferramentas inserir e excluir textos e arquivos diversos tais como: pdf,
mp4, vídeos, podcasts, URL, links, criar salas de aula para uso em tempo real, gravar videoaulas, realizar conferências, gerenciar de
ferramentas para alterar o layout do Moodle à necessidade do curso, gerenciar de ferramentas de gameficação, etc) SEM ajuda?

24,08%605Sim

75,92%1907Não

17.Você gostaria de receber capacitação para utilizar recursos básicos do Moodle?

47,33%1189Sim

52,67%1323Não

18.Você gostaria de receber capacitação para utilizar recursos avançados do Moodle?

85,43%2146Sim

14,57%366Não

19.Durante a fase de realização das atividades acadêmicas não presenciais, você gostaria de ter acesso à sua sala de trabalho na UFSC,
respeitando o distanciamento social, o uso de equipamentos de proteção individual, criando escalas de uso da sala, e todas as regras de
prevenção e controle da COVID-19?

54,1%1359Sim

45,9%1153Não, ainda não me sinto seguro(a)

20. Na sua opinião, no seu departamento há dificuldades pedagógicas (formas de avaliação, readequação dos planos de ensino, etc..) para o
desenvolvimento de atividades pedagógicas não presenciais?

59,63%1498Sim

40,37%1014Não

21. Na sua opinião, no seu departamento há dificuldades em relação a aulas práticas para o desenvolvimento de atividades pedagógicas não
presenciais?

76,04%1910Sim

23,96%602Não

22. Você possui dificuldades técnicas (falta de familiaridade com o uso de tecnologias digitais, falta de equipamentos, etc...) para ministrar
atividades pedagógicas não presenciais?

43,27%1087Sim
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22. Você possui dificuldades técnicas (falta de familiaridade com o uso de tecnologias digitais, falta de equipamentos, etc...) para ministrar
atividades pedagógicas não presenciais?

56,73%1425Não

23. Você possui dificuldades pessoais (falta de ambiente em casa propício para ministrar as aulas, sobrecarga de atividades, dificuldades
familiares, trabalho doméstico, impossibilidade de limitar os horários e a carga horária de trabalho) para ministrar atividades pedagógicas não
presenciais?

33,24%835Sim

66,76%1677Não

24. Na sua opinião, no seu departamento há dificuldades relacionadas à inclusão (como a oferta de materiais didáticos acessíveis) para o
desenvolvimento de atividades pedagógicas não presenciais?

53,7%1349Sim

46,3%1163Não

25. Você considera que ''quadro para escrever ou desenhar'' é um recurso necessário para ministrar atividades pedagógicas não presenciais?

40,64%1021Sim

59,36%1491Não

26. Você considera que ''câmara e/ou tripé'' são recursos necessários para ministrar atividades pedagógicas não presenciais?

56,21%1412Sim

43,79%1100Não

27. Você considera que ''microfone e/ou fone de ouvido'' são recursos necessários para ministrar atividades pedagógicas não presenciais?

85,63%2151Sim

14,37%361Não

28. Você considera que ''dispositivos especiais de iluminação'' são necessários para ministrar atividades pedagógicas não presenciais?

32,21%809Sim

67,79%1703Não

29.Em sua opinião, qual estrutura fora da UFSC é a mais indispensável para o retorno das atividades presenciais?

59,99%1507Transporte Municipal

8,4%211Transporte Intermunicipal

11,9%299Escolas de Educação Básica

19,71%495Outras

30.No possível retorno gradual de algumas atividades de ensino presenciais, na sua opinião, qual a importância da abertura do Restaurante
Universitário?

87,42%2196Muito importante

12,58%316Pouco importante

31. No possível retorno gradual de algumas atividades de ensino presenciais, na sua opinião, qual a importância da abertura da Biblioteca
Universitária?

76%1909Muito importante

24%603Pouco importante

32. No possível retorno gradual de algumas atividades de ensino presenciais, na sua opinião, qual a importância da abertura dos Laboratórios de
Informática para os estudantes?

86,15%2164Muito importante

13,85%348Pouco importante

33. No possível retorno gradual de algumas atividades de ensino presenciais, na sua opinião, qual a importância da abertura dos Setores de
apoio às pessoas com deficiência, como AAI/BU, CAE/SAAD e Coordenadoria de Tradutores Intérpretes de Libras?

86,07%2162Muito importante

13,93%350Pouco importante
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34.Você está localizado em:

2,91%73Unidade Administrativa

94,11%2364Unidade Acadêmica

2,99%75Hospital Universitário

35.Neste semestre, você possui atividades de ensino:

49,28%1238Somente na graduação

38,42%965Na graduação e pós-graduação

2,31%58Somente na pós-graduação

0,84%21No NDI

3,74%94No Colégio de Aplicação

5,41%136Não estou vinculado a atividades de ensino neste semestre

36.Para que você ministre disciplinas práticas presencialmente, existe necessidade de alguma readequação de espaço físico?

48,09%1208Sim

17,08%429Não

22,29%560Não estou ministrando disciplinas práticas neste semestre

12,54%315Não se aplica

37.Qual a sua faixa etária?

0,44%11até 24 anos

10,71%26925-34 anos

37,58%94435-44 anos

25,24%63445-54 anos

20,38%51255-64 anos

5,65%142mais de 65 anos

38. Você já foi diagnosticado com a COVID-19?

0,48%12Sim

98,21%2467Não

1,31%33Prefiro não responder

39.Você faz parte do grupo de risco à COVID-19*, sendo necessário permanecer em trabalho remoto, mesmo após o retorno às atividades
presenciais? (*Exemplos: 60 anos ou mais, hipertensão, diabetes, cardiopatias, obesidade, doenças autoimune, doenças respiratórias crônicas,
gestante, lactante).

32,56%818Sim

67,44%1694Não

40.Você mora na mesma casa com alguma pessoa do grupo de risco ou que tenha alguma necessidade especial*, sendo necessário
permanecer em trabalho remoto, mesmo após o retorno às atividades presenciais? (*Exemplos: 60 anos ou mais, hipertensão, diabetes,
cardiopatias, obesidade, doenças autoimune, doenças respiratórias crônicas, gestante, ou tem filhos em idade de zero a 12 anos, profissionais
de saúde em atividade em clínicas e hospitais, pessoas com deficiência que necessitem de suporte pessoal).

50,2%1261Sim

49,8%1251Não

41.Você tomou vacina influenza (gripe) em 2020?

57,68%1449Sim

42,32%1063Não

42.Caso algum membro do seu núcleo familiar (que more com você) teste positivo para COVID-19, você tem como ficar isolado(a) dele?

12,7%319Não se aplica, eu moro sozinho

38,38%964Sim

48,93%1229Não

43.Durante o ensino regular presencial, qual meio de transporte você utiliza com mais frequência?

14,17%356Costumo andar a pé
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43.Durante o ensino regular presencial, qual meio de transporte você utiliza com mais frequência?

4,42%111Bicicleta ou moto

5,25%132Ônibus municipal

0,68%17Ônibus intermunicipal

2,87%72Carona, transporte por aplicativo ou táxi

72,61%1824Carro próprio
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