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

Pandemia COVID-19 - TAEs

Realizada em: 20201	Código: 1318
Público-Alvo: Técnico-Administrativos (todos).......
Quantidade de participantes: 1980

Diagnóstico institucional

Retomada das atividades

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

94,34%1868Tenho acesso à internet com conexão suficiente para realizar atividades de trabalho de forma não
presencial

5,66%112Não tenho acesso à internet com conexão suficiente para realizar atividades de trabalho de forma
não presencial

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

92,47%1831Sim

7,53%149Não

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

93,38%1849Sim

6,62%131Não

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

70,51%1396Sim, todos

25,05%496Alguns são compartilhados

4,44%88Não

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

15,66%310Insuficiente para realizar atividades laborais não presenciais

84,34%1670Suficiente para realizar atividades laborais não presenciais

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

26,67%528Excelente

64,6%1279Boa

7,22%143Ruim

1,52%30Péssima

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

39,19%776Sim

30,71%608Não

30,1%596Não sei opinar, pois não conheço a plataforma

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

43,43%860Sim

30,35%601Não

26,21%519Não sei opinar, pois não conheço a plataforma

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

27,63%547Sim

22,37%443Não

50%990Não sei opinar, pois não conheço a plataforma

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

31,31%620Sim

20,35%403Não

48,33%957Não sei opinar, pois não conheço a plataforma
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11.Você gostaria de receber capacitação sobre outras plataformas não citadas nas questões anteriores?

44,7%885Sim

55,3%1095Não

12.Você necessita de recursos de acessibilidade para realizar atividades laborais não presenciais?

10,66%211Sim

89,34%1769Não

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

4,29%85Sim

95,71%1895Não

14. Você possui dificuldades pessoais (falta de ambiente em casa, sobrecarga de atividades, dificuldades familiares, trabalho doméstico,
limitação dos horários e carga horária de trabalho) para o desenvolvimento de atividades laborais não presenciais?

27,27%540Sim

72,73%1440Não

15. Como você avalia sua familiaridade o Moodle?

12,12%240Excelente

65,66%1300Boa

17,68%350Ruim

4,55%90Péssima

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

42,98%851Sim

57,02%1129Não

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

57,53%1139Sim

42,47%841Não

18.Durante a fase de realização das atividades acadêmicas não presenciais, você gostaria de ter acesso ao seu local 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?

36,41%721Sim

63,59%1259Não, ainda não me sinto seguro(a)

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

45,25%896Transporte Municipal

9,9%196Transporte Intermunicipal

17,93%355Escolas de Educação Básica

26,92%533Outros

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

78,48%1554Muito importante

21,52%426Pouco importante

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

73,54%1456Muito importante

26,46%524Pouco importante

22. 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?

79,75%1579Muito importante
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22. 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?

20,25%401Pouco importante

23. 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?

84,04%1664Muito importante

15,96%316Pouco importante

24.Você está localizado em:

50,35%997Unidade Administrativa

35,1%695Unidade Acadêmica (Centros de Ensino)

14,55%288Hospital Universitário

25.As funções que você desempenha na UFSC estão relacionadas* com atividades de ensino? (*Desconsidere atividades administrativas em
secretarias e departamentos)

33,69%667Sim

66,31%1313Não

26.Qual a sua faixa etária?

0,86%17até 24 anos

33,99%67325-34 anos

35,51%70335-44 anos

16,16%32045-54 anos

11,92%23655-64 anos

1,57%31mais de 65 anos

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

0,66%13Sim

96,26%1906Não

3,08%61Prefiro não responder

28.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).

28,08%556Sim

71,92%1424Não

29.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).

49,75%985Sim

50,25%995Não

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

39,19%776Sim

60,81%1204Não

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

13,48%267Não se aplica, eu moro sozinho

29,14%577Sim

57,37%1136Não

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

13,74%272Costumo andar a pé
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32.Durante o ensino regular presencial, qual meio de transporte você utiliza com mais frequência?

8,03%159Bicicleta ou moto

15,35%304Ônibus municipal

5,71%113Ônibus intermunicipal

2,07%41Carona, transporte por aplicativo ou táxi

51,92%1028Carro próprio

3,18%63Outros
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