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1 – INTRODUÇÃO

A Comissão Própria de Avaliação – CPA da UNISANTA apresenta à
comunidade acadêmica, o resultado da avaliação on-line dos Cursos de
Graduação na modalidade presencial pelo corpo docente. Avaliando as
perspectivas dos professores para o retorno parcial às atividades presenciais no
período final da quarentena devido a Covid-19, realizada no mês de agosto de
2020.

2 – FUNDAMENTOS LEGAIS
A Universidade Santa Cecília – UNISANTA em consonância com
legislação do SINAES de 2004 implantou a Comissão Própria de Avaliação
(CPA), com a finalidade de realizar a autoavaliação institucional.
Assim, embasada nos princípios éticos-políticos da CPA, realizou-se a
avaliação on-line dos Cursos de Graduação na modalidade presencial pelo corpo
docente; respeitando as orientações do MEC e as medidas propostas pelas
autoridades sanitárias durante a quarentena referente a pandemia da Covid-19
em 2020.
A CPA / NAI realizou um questionário para avaliar perspectivas dos
professores para o retorno parcial às atividades presenciais no período final da
quarentena devido a Covid-19.

3. CURSOS AVALIADOS EM MAIO DE 2020.
Atenderam a solicitação da Comissão Própria de Avaliação (CPA) os
coordenadores do (NAI) Núcleo de Avaliação Institucional (órgão operacional da
CPA) para elaborar a avaliação de cursos de graduação presencial da Unisanta.
Apenas docentes de17 cursos respondeu o questionário um total de 162
professores.

Graduação Presencial
Administração
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Arquitetura e Urbanismo
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Direito
Educação Física e Esporte
Engenharia Civil
Engenharia de Automação
Engenharia de Computação
Engenharia Eletrônica
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Farmácia
Fisioterapia
Odontologia
Pedagogia
Publicidade e Propaganda
Sistemas de Informação

4. METODOLOGIA
Nas semanas que precederam a avaliação, o presidente da CPA e os
coordenadores do NAI – Núcleo de Avaliação Institucional (órgão operacional da
CPA) se reuniram como os diretores e coordenadores dos Cursos de Graduação
na modalidade presencial, que estão oferecendo ensino remoto por diferentes
plataformas oficiais da Unisanta e foi escolhido pela CPA o "software Survey
monkey” para os preparativos da avaliação.
Foi decidido que os Coordenadores de Curso receberiam o questionário
e enviariam para o corpo docente pelos grupos de “WhatsApp” e/ou e-mails dos
respectivos professores.
O questionário a ser respondido pelos docentes é composto por 18
(dezoito) perguntas, com diferentes tipos de graduação:
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Percepção de professores sobre o retorno parcial às atividades presenciais
no período final da quarentena devido a Covid-19 em 2020 e síntese dos
resultados.

P1 Por favor identifique o(s) curso(s) presencial em que ministra aula no
segundo semestre de 2020
Responderam: 237

Ignoraram: 2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
OPÇÕES DE RESPOSTAS

RESPOSTAS

Arquitetura

5.91%

Administração

10.13%

Ciências Biológicas

7.59%

Ciências Contábeis

8.02%

Direito

5.91%

Educação Física

5.91%

Engenharia Civil

15.19%

Engenharia da Computação

5.49%

Engenharia Elétrica

8.44%

Engenharia Mecânica

6.75%

Engenharia de Produção

5.06%

Engenharia Química

10.13%

Engenharia Eletrônica

6.33%

Farmácia

4.64%

Fisioterapia

6.33%

Jornalismo

8.86%

Odontologia

2.11%

Produção Multimídia

4.64%

Publicidade e Propaganda

8.02%

Pedagogia

3.80%

Psicologia

3.38%

Sistema de Informações

5.49%
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P2 Desde o inicio da chegada da COVID-19 ao Brasil em março de 2020
até os dias de hoje caracterize qual a sua condição para o teste de
detecção do vírus SARS-COV2:
Responderam: 239

Ignoraram: 0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
RESPOSTAS

OPÇÕES DE RESPOSTA
Não fiz teste, mas acredito que já tenha sido acometido (a) pela
doença.

4.60%

Não fiz teste, mas acredito que não tenha sido acometido (a) pela
doença.

68.62%

Não fiz o teste ainda, mas fui diagnosticado por um médico, como
tendo
sido
provavelmente
acometido
(a)
pela
doença pelos sintomas apresentados.

1.26%

Fiz teste, mas ainda não obtive o resultado.

1.67%

Fiz o teste e deu Negativo

16.32%

Fiz teste e confirmadamente fui acometido (a) pela Covid-19, mas sem
sintomas.

0.42%

Fiz teste e confirmadamente fui acometido (a) pela Covid-19, tive
sintomas
e
precisei
ficar
em
acompanhamento
e
tratamento domiciliar.

6.69%

Fiz teste e confirmadamente fui acometido (a) pela Covid-19, tive
sintomas e precisei ficar internado em hospital

0.42%

P3 Com relação a algum familiar ou pessoa com quem convivi na
residência que estava morando, desde o inicio da chegada da COVID-19
ao Brasil, em março de 2020 até os dias de hoje , caracterize qual a sua
condição para o teste de detecção do vírus SARS-COV2:
Responderam: 238

Ignoraram: 1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Na minha casa, ninguém fez teste para Covid , mas acredito que não
tenham sido acometidos (as) pela doença.

61.34%

Na minha casa, ninguém fez teste para Covid , mas acredito que já
tenham sido acometidos (as) pela doença.

5.04%
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Na minha casa, uma ou mais pessoas já fez teste para Covid mas
ainda não obteve o resultado

1.26%

Na minha casa, uma ou mais pessoas já fez teste para Covid e o teste 23.11%
foi negativo.
Na minha casa, uma ou mais pessoas já fez teste para e 0.00%
confirmadamente foi acometido (a) pela Covid-19, mas sem
sintomas.
Na minha casa, uma ou mais pessoas já fez teste e confirmadamente 7.56%
foi
acometido
(a)
pela
Covid-19,
com
sintomas e precisou ficar em acompanhamento e tratamento
domiciliar.
Na minha casa, uma ou mais pessoas já fez teste e confirmadamente 1.68%
foi
acometido
(a)
pela
Covid-19,
com
sintomas e precisou ficar internado em hospital.

P4. Ciente de que o luto acometeu várias famílias, respeitamos nesta
pesquisa a dor causada pelas perdas familiares dos brasileiros e,
deixamos aqui um espaço opcional, para você declarar se houve alguma
perda de um ente da sua família devido a COVID-19 ?:
Responderam: 239

Ignoraram: 0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
RESPOSTAS

OPÇÕES DE RESPOSTA
Não desejo declarar

5.86%

Sim

10.04%

Não

84.10%

P5. Pensando no fato que as pesquisas demonstram que o isolamento
social é a melhor forma de frear os picos do avanço da doença Covid-19
estime como é atualmente o seu grau de isolamento social.
Responderam: 237

Ignoraram: 2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
OPÇÕES DE RESPOSTA
Estou 100% do tempo em isolamento, pois pertenço a um grupo de
risco

RESPOSTAS

7.17%
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Estou 100% do tempo em isolamento, mas não pertenço a um grupo
de risco

2.53%

Pertenço a um grupo de risco e só saio de casa para o estritamente
essencial

32.07%

Não pertenço a grupo de risco mas, só saio de casa para o
estritamente essencial

31.22%

Fico de 1 até 2 horas por dia fora de casa

6.33%

Fico de 2 até 6 horas por dia fora de casa

8.86%

Fico de 6 até 12 horas por dia fora de casa

10.13%

Fico mais de 12 horas por dia fora de casa

1.69%

P6. Neste desafio que se estabelece para a sociedade do retorno parcial
às aulas presenciais frente à pandemia que ainda está declarada pela
OMS como não extinta, qual a sua situação, e como você se sente com a
perspectiva do retorno parcial às aulas presenciais ?
Responderam: 232

Ignoraram: 7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Regresso de modo seguro à presencialidade, pois tomarei todas as
precauções
indicadas
pelos
protocolos
de
prevenção.

38.36%

Regresso de modo seguro à presencialidade, pois já testei positivo
para
COVID,
mas
mesmo
assim,
tomarei
todas
as
precauções indicadas pelos protocolos de prevenção.

4.74%

Regresso de modo inseguro à presencialidade, mesmo que tomando
todas
as
precauções
indicadas
pelos
protocolos
de prevenção, mesmo não pertencendo a grupo risco.

16.81%

Regresso de modo inseguro a presencialidade, mesmo que tomando
todas
as
precauções
indicadas
pelos
protocolos
de prevenção, pois resido com pessoas classificadas como grupo de
risco.

21.98%

Não poderei regressar em nenhuma hipótese protocolar de segurança,
pois
pertenço
ao
grupo
de
alto
risco
(devido
a
comorbidade) e ficarei na atuação docente apenas de modo remoto
até a vacinação chegar com eficácia

6.03%

Não poderei regressar em nenhuma hipótese protocolar de segurança,
pois
pertenço
ao
grupo
de
alto
risco
(devido
a
idade) e ficarei na atuação docente apenas de modo remoto até a
vacinação chegar com eficácia

9.48%
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Não poderei regressar em nenhuma hipótese protocolar de segurança,
pois
pertenço
ao
grupo
de
alto
risco
(devido
a
idade e a comorbidade) e ficarei na atuação docente apenas de modo
remoto até a vacinação chegar com eficácia

P7. Você está confiante no protocolo de medidas
segurança para às aulas presenciais aplicados pela Unisanta?
Responderam: 238

de

2.59%

prevenção

e

Ignoraram: 1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Sim

49.16%

Não

18.07%

Não conheço

32.77%
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P8.
A
retomada
das
parciais,
exige
da
IES
entendimento
de
que
é
para
a
plena
retomada.
uma
escala
desde
o
menos prioritário (4ª prioridade).

atividades
presenciais
nas
Faculdades,
mesmo
que
e
dos
professores
um
olhar
abrangente
e
o
necessário
um
plano
de
ações
em
diversas
frentes
Qual
tópico
julga
ser
o
mais
prioritário
considere
que
considera
mais
prioritário
(1ª
prioridade)
até
o

Responderam: 238

Ignoraram: 1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1ª

2ª

3ª

4ª

PRIORIDADE

PRIORIDADE

PRIORIDADE

PRIORIDADE

O
planejamento
de
um
retorno
gradual,
com
importante
atenção à saúde emocional e física dos professores e
estudantes e demais profissionais.

92.20%

3.90%

1.46%

2.44%

As
atualizações
e práticas

6.33%

29.11%

31.01%

33.54%

de

9.19%

44.86%

38.92%

7.03%

aulas
e
de
modo

7.94%

29.63%

24.34%

38.10%

do

seu

plano

de

ensino,

Preparar
uma
avaliação
diagnóstica
inicial,
programas de revisão de conteúdos e da aprendizagem.
Elaborar
conteúdos
remoto

cronograma
de
práticos
ainda

reposição
de
não
ministrados

metodologias
seguida
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P9.
Caracterize o seu espaço para ministrar
aulas pelo modo
do ensino remoto a partir de sua casa, que desenvolveu neste período de
quarentena:
Responderam: 239

Ignoraram: 0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Não possuo espaço próprio de aula em minha casa para o ensino
remoto

7.95%

Meu espaço de estudo em casa ficou inalterado e considero que está
satisfatório para o ensino remoto

30.13%

Meu espaço de estudo em casa ficou inalterado mas considero que
precisa melhorar para o ensino remoto

8.79%

Meu espaço de estudo em casa melhorou para o ensino remoto a partir
de
adaptações
que
fiz
e
equipamentos
que
adquiri

50.63%

Não ministro aulas a partir da minha casa, pois desenvolvo o ensino
remoto
no
meu
ambiente
de
trabalho/espaço
especialmente designado na Universidade.

2.51%

P10. Com relação ao seu trabalho em outras áreas além da docência na
Universidade
Responderam: 232

Ignoraram: 7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Não trabalho em outra empresa, mas atualmente, mesmo durante a
pandemia, busco trabalho ou oportunidade extra para complementar a
renda.

7.33%

Não trabalho em outra empresa, mas só irei buscar trabalho ou mais
oportunidades de renda extra apenas quando a pandemia passar
totalmente.

6.90%

Não trabalho em outra empresa e não penso em buscar trabalho ou
mais oportunidades de renda fora da UNISANTA.

21.12%

Continuo trabalhando também em outra empresa, no mesmo emprego
anterior sem sofrer redução de carga horária de trabalho/remuneração.

34.48%
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Continuo trabalhando em outra empresa no mesmo emprego anterior,
mas sofri redução de carga horária de trabalho/remuneração.

18.10%

Tive meu contrato de trabalho em outra empresa suspenso na
quarentena, mas retomarei o mesmo ainda em 2020.

0.00%

Prefiro não responder

12.07%

P11. O seu emprego ou trabalho fora da UNISANTA depende de presencialidade?
Responderam: 237

Ignoraram: 2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
RESPOSTAS

OPÇÕES DE RESPOSTA
Sim, obrigatoriamente presencial.

12.24%

Sim, em parte presencial.

20.68%

Não, pode ser totalmente realizado em home office (teletrabalho).

32.07%

Não trabalho nem desenvolvo outras atividades além da que
desenvolvo na UNISANTA atualmente.

25.32%

Prefiro não responder

9.70%

P12. Como a quarentena promovida
influenciará no seu projeto pessoal de vida?
Responderam: 233

pela

COVID-19

influenciou

ou

Ignoraram: 6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Alterou parcialmente de modo positivo, pois passei a ser mais reflexivo
(a) em relação ao que realmente vale a pena.

43.35%

Alterou negativamente em parte, pois sinto que perdi meses
importantes desta minha fase da vida.

14.59%

Indiferente, não alterou em nada o meu projeto de vida original, no qual
continuo focado.

26.61%

Alterou totalmente meu projeto de vida, pois passei a pensar num
futuro diferente para o planeta e para a humanidade e decidi fazer
novos planos para minha vida.

15.45%
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P13. Tomando-se por base a premissa que: “ninguém sairá diferente desta
crise promovida pela quarentena causada pela pandemia da COVID-19” .
Você pode afirmar que:
Responderam: 226

Ignoraram: 13

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
RESPOSTAS

OPÇÕES DE RESPOSTA
Sairei melhor e mais fortalecido, apesar de perdas sofridas.

71.68%

Sairei pior devido à perda de familiares

1.33%

Sairei pior devido às perdas financeiras e no emprego

10.18%

Não concordo com a premissa, pois as coisas e as pessoas não devem
mudar no pós-Covid-19

16.81%

P14. Com relação a sua rotina de trabalho após a pandemia, você pretende:
Responderam: 235

Ignoraram: 4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Reduzir minha rotina e tempo de dedicação ao trabalho

8.94%

Manter a mesma rotina e tempo de dedicação ao trabalho

62.98%

Ampliar a rotina de trabalho/formação continuada em até 1 hora diária

9.36%

Ampliar a rotina de trabalho/formação continuada em até 2 horas
diárias

7.23%

Ampliar a rotina de trabalho para mais que 2 horas diárias

11.49%
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P15. Uma pesquisa feita com mil Univesidades e Faculdades da América
do Norte foi realizada no mês de Junho de 2020 em relação as opções de
ensino presencial, ensino remoto e o ensino a distância e apontou as
tendências de regresso ao novo ano letivo do aluno Norte Americano que
inicia um novo ano letivo no seu país em setembro de 2020.Se, as
alternativas sobre a modalidade de ensino fossem postas para a realidade
do professor e do aluno brasileiro, obedecendo-se as opções dadas
pela Legislação Educacional do Brasil previstas para situações fora do
período da Pandemia (que ainda considera a Educação a Distância como
uma educação não presencial sem atuação docente de modo remoto), sua
preferência seria que o Ensino Superior no Brasil priorizasse qual dos
quatro modelos:
Responderam: 236

Ignoraram: 3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

100% da educação do Ensino Superior com disciplinas na modalidade
presencial

45.34%

100% da educação do Ensino Superior com disciplinas na modalidade
a distância

2.12%

Preponderantemente (80%) com disciplinas na modalidade Presencial
e com 20% de disciplinas desenvolvidas em atividades no modelo do
ensino a distância.

34.32%

Preponderantemente (60%) com disciplinas na modalidade Presencial
e com 40% de disciplinas desenvolvidas em atividades no modelo do
ensino a distância

18.22%

P16. Use três palavras para expressar de modo sintético e prioritário os
seus sentimentos sobre qual será o futuro do Ensino Superior após
terminar a Pandemia de COVID-19 no Brasil?
Responderam: 222
OPÇÕES DE RESPOSTA

Ignoraram: 17
RESPOSTAS

Sentimento 1

100.00%

Sentimento 2

96.40%

Sentimento 3

92.34%
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P17. Deixamos aqui um espaço caso deseje tecer alguma ideia ou comentário sobre a
o retorno as atividades presenciais que julgue pertinente:
Responderam: 109

Ignoraram: 130

P18.: Deixamos aqui um espaço caso deseje se identificar
Responderam: 75

Ignoraram: 164

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os

resultados

foram

analisados

obedecendo

dois

critérios:

potencialidades e fragilidades apontadas: as maiores informações de
potencialidades e fragilidades com índices negativos.

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Considerações sobre os resultados dadas as especificidades do momento
de pandemia vivenciado até o período agosto de 2020.
Desde o inicio da chegada da COVID-19 ao Brasil em março de 2020 até
os dias de hoje caracterize qual a sua condição para o teste de detecção do vírus
SARS-COVI2 - Responderam: no total de 162 docentes de 21 cursos presenciais
da Unisanta.
Desde o inicio da chegada da COVID-19 ao Brasil em março de 2020 até
os dias de hoje caracterize qual a sua condição para o teste de detecção do vírus
SARS-COV2: Responderam: 68.62% - Não fiz teste, mas acredito que não tenha
sido acometido (a) pela doença; 6.69%; Fiz teste e confirmadamente fui
acometido (a) pela Covid-19, tive sintomas e precisei ficar em acompanhamento
e tratamento domiciliar e 0.42%, Fiz teste e confirmadamente fui acometido (a)
pela Covid-19, tive sintomas e precisei ficar internado em hospital.
Ciente de que o luto acometeu várias famílias, respeitamos nesta
pesquisa a dor causada pelas perdas familiares dos brasileiros e, deixamos aqui
um espaço opcional, para você declarar se houve alguma perda de um ente da
sua família devido a COVID-19?: 84.10%, responderam Não; 10.04% a resposta
14

foi Sim e 5.86% dos professores não desejo declarar. Pensando no fato que as
pesquisas demonstram que o isolamento social é a melhor forma de frear os
picos do avanço da doença Covid-19 estime como é atualmente o seu grau de
isolamento social. Respondente 32.07%, Pertenço a um grupo de risco e só saio
de casa para o estritamente essencial; 31.22%, Não pertenço a grupo de risco
mas, só saio de casa para o estritamente essencial; 7.17%, Estou 100% do
tempo em isolamento, pois pertenço a um grupo de risco e 10.13%, Fico de 6
até 12 horas por dia fora de casa.
Neste desafio que se estabelece para a sociedade do retorno parcial às
aulas presenciais frente à pandemia que ainda está declarada pela OMS como
não extinta, qual a sua situação, e como você se sente com a perspectiva do
retorno parcial às aulas presenciais? Os docentes responderam 38.36%,
Regresso de modo seguro à presencialidade, pois tomarei todas as precauções
indicadas pelos protocolos de prevenção; 21.98% e Regresso de modo inseguro
a presencialidade, mesmo que tomando todas as precauções indicadas pelos
protocolos de prevenção, pois resido com pessoas classificadas como grupo de
risco;

2.59%, Não poderei regressar em nenhuma hipótese protocolar de

segurança, pois pertenço ao grupo de alto risco (devido a idade e a comorbidade)
e ficarei na atuação docente apenas de modo remoto até a vacinação chegar
com eficácia e Não poderei regressar em nenhuma hipótese protocolar de
segurança, pois pertenço ao grupo de alto risco (devido a idade) e ficarei na
atuação docente apenas de modo remoto até a vacinação chegar com eficácia.
Você está confiante no protocolo de medidas de prevenção e
segurança para às aulas presenciais aplicados pela Unisanta? Os professores
responderam: 49.16%, Sim; 18.07% responderam Não e 32.77%, Não conheço.
Uma pesquisa feita com mil Univesidades e Faculdades da América
do Norte foi realizada no mês de Junho de 2020 em relação as opções de
ensino presencial, ensino remoto e o ensino a distância e apontou as
tendências de regresso ao novo ano letivo do aluno Norte Americano que
inicia um novo ano letivo no seu país em setembro de 2020.Se, as
alternativas sobre a modalidade de ensino fossem postas para a realidade
do professor e do aluno brasileiro, obedecendo-se as opções dadas
pela Legislação Educacional do Brasil previstas para situações fora do
período da Pandemia (que ainda considera a Educação a Distância como
15

uma educação não presencial sem atuação docente de modo remoto), sua
preferência seria que o Ensino Superior no Brasil priorizasse qual dos
quatro modelos: Respondentes - 45.97%, 100% da educação do Ensino Superior
com disciplinas na modalidade presencial e 34.32%, Preponderantemente (80%)
com disciplinas na modalidade Presencial e com 20% de disciplinas
desenvolvidas em atividades no modelo do ensino a distância.
Pandemia de COVID-19 no Brasil? (alguns exemplos do primeiro
sentimento que vem a mente dos docentes de alguns cursos). Primeiro
sentimento que vem a mente de professores de todos os cursos: Medo,
insegurança e incerteza.

Métrica
Métrica sobre as 18 perguntas, contendo três questões com comentários
opcionais, dos 236 docentes de 21 cursos todos responderam as questões
fechadas e abertas.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente avaliação foi demandada pela CPA, quando da urgência
atender as recomendações dos governos municipal e estadual, bem como das
autoridades educacionais e de saúde, com segurança o retorno às aulas
presenciais pós-pandemia da COVID – 19.
Comissão Própria de Avaliação apresentou perguntas para conhecer os
anseios dos docentes:
Desde o inicio da chegada da COVID-19 ao Brasil em março de 2020 até
os dias de hoje caracterize qual a sua condição para o teste de detecção do vírus
SARS-COVI2 - Responderam: no total de 162 docentes de 21 cursos presenciais
da Unisanta.
Desde o inicio da chegada da COVID-19 ao Brasil em março de 2020 até
os dias de hoje caracterize qual a sua condição para o teste de detecção do vírus
SARS-COV2: Responderam: 68.62% - Não fiz teste, mas acredito que não tenha
sido acometido (a) pela doença; 6.69%; Fiz teste e confirmadamente fui
acometido (a) pela Covid-19, tive sintomas e precisei ficar em acompanhamento
e tratamento domiciliar e 0.42%, Fiz teste e confirmadamente fui acometido (a)
pela Covid-19, tive sintomas e precisei ficar internado em hospital.
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Neste desafio que se estabelece para a sociedade do retorno parcial às
aulas presenciais frente à pandemia que ainda está declarada pela OMS como
não extinta, qual a sua situação, e como você se sente com a perspectiva do
retorno parcial às aulas presenciais? Os docentes responderam 38.36%,
Regresso de modo seguro à presencialidade, pois tomarei todas as precauções
indicadas pelos protocolos de prevenção; 21.98% Regresso de modo inseguro
a presencialidade, mesmo que tomando todas as precauções indicadas pelos
protocolos de prevenção, pois resido com pessoas classificadas como grupo de
risco;

9.48% - Não poderei regressar em nenhuma hipótese protocolar de

segurança, pois pertenço ao grupo de alto risco (devido a idade) e ficarei na
atuação docente apenas de modo remoto até a vacinação chegar com eficácia
e 2.59%, Não poderei regressar em nenhuma hipótese protocolar de segurança,
pois pertenço ao grupo de alto risco (devido a idade e a comorbidade) e ficarei
na atuação docente apenas de modo remoto até a vacinação chegar com
eficácia;
Você está confiante no protocolo de medidas de prevenção e
segurança para às aulas presenciais aplicados pela Unisanta? Os professores
responderam: 49.16%, Sim; 18.07% responderam Não e 32.77%, Não
conheço.
E para concluir apresentamos o primeiro sentimento que vem a mente de
alunos de todos os cursos avaliados com relação ao período pós quarentena Covid-19 em agosto de 2020 na Unisata: Medo, insegurança e reciliência.
A CPA/NAI enviou o presente relatório, a Reitoria e Presidência para
conhecimento do resultado da avaliação.
Atenciosamente.
Santos, 29 de setembro de 2020.
CPA - COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
NAI – NÚCLEO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
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