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Comitê Geral de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus 
no âmbito da Universidade Estadual Vale Do Acaraú (UVA) 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) 

 
A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UVA NO CONTEXTO DA PANDEMIA  

DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 

RELATÓRIO DE PESQUISA 
 

1. OBJETIVO: Docentes e Discentes - Buscou conhecer, considerando o contexto de 

excepcionalidade, provocado pela pandemia do novo coronavírus (COVID19), aspectos 

como o estado emocional; enquadramento em grupos de risco para a COVID-19 ou 

convivência com pessoas desses grupos; forma de transporte para a Universidade; acesso 

à Internet e a equipamentos eletrônicos; participação em atividades pedagógicas não 

presenciais e disponibilidade para tais atividades; familiaridade com recursos e 

ferramentas de ensino remoto, entre outros; Funcionários Terceirizados e Servidores 

Técnico-Administrativos - Além do enquadramento em grupos de risco para a COVID-19, 

ou convivência com pessoas desses grupos, e estado emocional, buscou verificar as 

condições para a realização de atividades laborais remotas, previstas no Provimento 

nº08/2020 - Comitê de Pandemia/UVA. 

2. METODOLOGIA: Pesquisa de natureza quantitativa, realizada por meio de questionário, 

organizado pela PROGRAD/UVA, composto de perguntas de múltipla escolha, a serem 

respondidas por meio do Google Drive, enviado aos grupos pesquisados da seguinte 

forma: a) link de acesso por e-mail (cadastrados na Assessoria de Comunicação e 

Marketing Institucional - ACMI/UVA); b) link de acesso por aplicativo de mensagens 

(WhatsApp) a grupos de alunos, professores e de funcionários e servidores técnico-

administrativos. c) link de acesso por meio de redes sociais. A Pesquisa contou com apoio 

de Coordenadores de Cursos e Diretores de Centros de Ensino (CCAB, CCET, CENFLE, CCH, 

CCSA e CCS), os quais divulgaram, em grupos de WhatsApp existentes dos respectivos 

cursos de graduação, o link de acesso ao questionário. Teve apoio na divulgação, 

também, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), da Pró-Reitoria de Administração 

(PROAD) e do Diretório Central dos Estudantes (DCE/UVA). O processo de tabulação e 

organização dos dados, bem como a validação dos mesmos, foi realizado pela 

PROGRAD/UVA. Foram aplicados três questionários distintos, adequados a cada 

segmento (docentes; discentes; e funcionários terceirizados e servidores técnico-

administrativos). O questionário destinado aos discentes continha 16 (dezesseis) 

perguntas; aos docentes 19 (dezenove) e aos funcionários e servidores técnico-

administrativos 12 perguntas. Os questionários continham perguntas similares e 

adaptadas a cada segmento pesquisado, tendo em vista os objetivos acima descritos.  
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3. PERÍODO DE APLICAÇÃO DA PESQUISA: de 11 a 20 de junho de 2020. 

4. RESULTADOS ______________________________________________________________ 

 
Resultados obtidos pelas respostas aos questionários aplicados aos Discentes, 

Docentes e Servidores Técnico-Administrativos, expressos em percentual de respondentes.  
Responderam ao questionário 3.830 estudantes (55,22% dos alunos regularmente 

matriculados); 290 professores (78,17% dos 343 efetivos e 28 substitutos/ temporários) e 84 
funcionários/servidores técnico-administrativos (dos 166 terceirizados e 89 servidores 
públicos). 

 
 

PESQUISA COM DISCENTES 

Margem de erro de 1,2%. Não foram considerados os alunos com matrícula institucional, 

pois estes não estão cursando nenhuma disciplina, apenas mantém o vínculo com a IES. 

 
Fonte: PROGRAD/UVA 
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Gráfico 1 - Índice percentual dos discentes matriculados no Semestre 
2020.1 que participaram da pesquisa Prograd/UVA. Jun/2020 
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Gráfico 2 - Índice percentual da situação dos discentes, matriculados no 
semestre 2020.1, em relação aos grupos de risco para a COVID-19. UVA. 
Jun.2020 
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Gráfico 3 -  Índice percentual dos discentes, matriculados no semestre 
2020.1, que tiveram amigo ou familiar que testou positivo para COVID-19). 
UVA. Jun.2020 
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Fonte: PROGRAD/UVA 

 

 

 

 

 

 
Na categoria outros, considerar: A pé; mototáxi; ônibus da UVA; dependo de transporte 
particular; Dependo do transporte público intermunicipal e também utilizo o ônibus da UVA; 
Metrô (VLT); Metrô e ônibus  intermunicipal; topique. 
Fonte: PROGRAD/UVA  
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Gráfico 4 - Indice percentual do estado emocional dos discentes matriculados 
no semestre 2020.1 considerando a pandemia e o isolamento social. UVA. Jun. 
2020 
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Gráfico 5 - Índice  percentual da forma de deslocamento adotada pelos 
discentes matriculados no semestre 2020.1 para chegarem as instalações da 
UVA. Jun.2020 
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Gráfico 6 - Índice percentual dos discentes matriculados no semestre 2020.1 
em relação a forma de aceso  à Internet no local onde está residindo durante o  
período de isolamento social ante a COVID-19. UVA. Jun.2020 
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Gráfico 7 - Indice percentual dos discentes matriculados no semestre 2020.1 - 
em relação ao acesso a equipamentos para realizar atividades online levando 
em consideração o local onde está residindo no período de isolamento social 
ante a COVID-19. UVA. Jun 
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Fonte: PROGRAD/UVA  

 

 

 
 

 

Nota: Os discentes optaram por mais de uma opção, proporcionando somatório das 
porcentagens superior a 100%.  
Fonte: PROGRAD/UVA  
 

51,98 

27,75 

20,26 

0 10 20 30 40 50 60

Tenho razoável facilidade com ferramentas de ensino remoto
(online), mas com uma orientação básica ou tutorial me sinto
seguro em superar os obstáculos mesmo no uso de ferramentas
que sejam novas para mim

Tenho muita facilidade com ferramentas de ensino remoto
(online), me sinto seguro em aprender sozinho

Tenho pouca ou nenhuma facilidade com ferramentas de ensino
remoto (online), preciso que as aulas sejam presenciais

Gráfico 8 - Índice percentual dos discentres matriculados no semestre 2020.1 
quanto a familiaridade com recursos e ferramentas online. UVA. Jun.2020 
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Gráfico 9- Índice percentual dos discentes matriculados no semestre 2020.1 
quanto a ferramenta que dispõe de  maior familiaridade. UVA. Jun. 2020.  
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Gráfico 10 - Índice dos discentes matriculados no semestre 2020.1 quanto ao   
interesse para realizar atividades pedagógicas não presenciais. UVA. Jun.2020. 
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Gráfico 11 - Índice percentual dos discentes matriculados no semestre 2020.1 
quanto a disponibilidade para realizar atividades pedagógicas não presenciais, a 
exemplo de videoconferências, lives ou transmissões simultâneas. UVA. Jun. 
2020 
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Tabela 1 - Índices percentuais dos discentes matriculados no semestre 2020.1, quanto à 
participação em atividades pedagógicas não presenciais. (UVA/Junho 2020) 

Opções % 

Apresenta conteúdos exclusivamente relacionados às ementas das 
disciplinas nas quais estou matriculado(a). 

25,69 
 

Apresenta conteúdos voltados para um tema específico (grupo de estudo 
e/ou grupo de pesquisa) 

22,43 

Não estou participando das atividades pedagógicas não presenciais 15,70 

Apresenta conteúdo/temas que envolvem outras áreas do conhecimento 12,01 

Não estou participando das atividades pedagógicas não presenciais porque o 
curso ainda não me disponibilizou 

8,78 

Não estou participando das atividades pedagógicas não presenciais devido à 
falta de acesso ou acesso precário a internet 

6,76 

Não estou participando das atividades pedagógicas não presenciais devido a 
pandemia 

6,21 

Outros  2,42 

 

Na categoria outros, considerar: Ainda não foram disponibilizados conteúdos devido a 
muitos discentes não possuírem acesso à internet; Ainda não participei de nenhuma aula 
online, pois estou trabalhando durante o dia, com disponibilidade após as 17h; Apresenta 
conteúdos relacionado (sic) a disciplina, porém, com pouco aproveitamento; As atividades 
pedagógicas estão sendo apresentadas apenas por alguns professores; Não tenho interesse 
pelo fato de que já tenho todas as horas complementares e que tem professores que não 
estão dando os conteúdos deles mesmos, mas sim conteúdos de outros semestres ou 
matérias que não me interessam... se fosse valendo como AULA, certamente eu assistiria, 
pois desejo me formar e vejo que está ocorrendo normalmente em outras universidades; 
Cursos e Palestras online disponibilizados pela Universidade; Estava a participar, entretanto, 
não vi avanço nenhum, logo parei de assistir a aulas por vídeo conferência; Estou ajudando 
na renda da minha casa. Falta tempo para estudar; Não estou participando devido ao meu 
notebook não suportar; Não estou participando devido cuidar do meu avô doente; Não 
estou participando pois não há no momento atividades ligadas às disciplinas do curso; Os 
eventos que tiveram eram durante meu horário de trabalho e eu estou trabalhando de casa.  
Fonte: PROGRAD/UVA  
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Tabela 2 - Índices percentuais dos discentes matriculados no semestre 2020.1 quanto ao uso 
de ferramentas nas atividades pedagógicas não presenciais. UVA. Junho. 2020 

Opções % 

Videoconferência com possibilidade de tirar dúvidas em tempo real. 53,5 

Vídeos gravados. 32,3 

Chat com tira dúvidas em tempo real. 27,8 

Fóruns de discussão 28,0 
E-mails. 31,4 

Partilhamento eletrônico de arquivos 29,7 

Link de palestras ou vídeos aulas retiradas de plataformas virtuais (YouTube, 
Vimeo, entre outras). 

33,8 

Tenho usado somente redes sociais  4,1 

Não estou participando das atividades não presenciais  16,3 

Não estou participando das atividades pedagógicas não presenciais devido à falta 
de acesso ou acesso precário a internet 

6,4 

Não estou participando das atividades pedagógicas não presenciais devido à 
pandemia 

6,4 

Não estou participando das atividades pedagógicas não presenciais porque o 
curso ainda não me disponibilizou 

8,8 

Nota: Os discentes optaram por mais de uma opção, proporcionando somatório das 
porcentagens superior a 100%.  
Fonte: PROGRAD/UVA 

 
Tabela 3 – Índices percentuais dos discentes matriculados no semestre 2020.1 quanto à 
participação em atividades pedagógicas não presenciais. UVA. Junho. 2020 

Opções % 

Participo parcialmente das atividades 31,12 
Participo de todas as atividades 18,38 
Não estou participando das atividades pedagógicas não presenciais 14,80 
Participo muito pouco das atividades 13,92 
Não estou participando das atividades pedagógicas não presenciais porque o 
curso ainda não me disponibilizou 

9,74 

Não estou participando das atividades pedagógicas não presenciais devido à 
falta de acesso ou acesso precário a internet 

6,29 

Não estou participando das atividades pedagógicas  não presenciais devido a 
pandemia 

5,75 

Fonte: PROGRAD/UVA 
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Tabela 4 - Índices percentuais dos alunos matriculados no semestre 2020.1 quanto ao acesso 
a livros e outros materiais bibliográficos mínimos necessários para realizar as atividades 
pedagógicas não presenciais. UVA. Junho. 2020 

Opções % 

Não possuo todos os livros e outros materiais bibliográficos mínimos necessários, 
dependo de acesso físico à biblioteca da Universidade para utilizá-los. 

36,55 

Possuo os livros e outros materiais bibliográficos mínimos necessários, impressos 
ou eletrônicos, no local onde estou residindo neste período de isolamento social 
ante a COVID-19. 

30,29 

Não estou participando das atividades pedagógicas não presenciais 13,84 
Não estou participando das atividades pedagógicas não presenciais porque o 
curso ainda não me disponibilizou. 

8,04 

Não estou participando das atividades pedagógicas não presenciais devido à falta 
de acesso ou acesso precário a internet. 

5,77 

Não estou participando das atividades pedagógicas não presenciais devido à 
pandemia 

5,51 

Fonte: PROGRAD/UVA 

 
 

 

Tabela 5 - Índices percentuais dos discentes, quanto à disponibilidade em desenvolver 
atividades pedagógicas não presenciais, para fins de cumprimento de carga horária letiva 
nos componentes curriculares ofertados no semestre 2020.1. UVA. Junho. 2020 

Opções % 

Sim, tenho disponibilidade em horários flexíveis. 36,71 

Sim, tenho disponibilidade somente nos horários destinados as aulas 
presenciais. 

34,36 

Sim, tenho disponibilidade, mas não tenho acesso e/ou recursos para atividades 
online ou os mesmos são precários. 

10,60 

Não, porque a natureza do componente curricular não permite a execução de 
atividades pedagógicas não presenciais. 

7,60 

Não tenho disponibilidade devido à pandemia 6,40 

Não tenho disponibilidade 4,33 

Fonte: PROGRAD/UVA 
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PESQUISA COM DOCENTES  
 

Margem de erro de 0,76%, com intervalo de 95% de confiança.  
 
 

 

 
Fonte: PROGRAD/UVA 

 

6,90 

5,86 

5,86 

3,79 

1,72 

6,55 

6,21 

11,03 

5,86 

3,79 

2,76 

4,14 

3,10 

7,24 

3,45 

7,24 

4,83 

2,76 

6,90 

0 2 4 6 8 10 12

Administração

Ciências Biológicas

Ciências Contábeis

Ciências da Computação

Ciências Sociais

Direito

Educação Física

Enfermagem

Engenharia Civil

Filosofia

Física

Geografia

História

Letras

Matemática

Pedagogia

Química

Tecnologia em Construção de Edifícios

Zootecnia

Gráfico 1 - Índice percentual por curso dos  docentes que participaram da 
pesquisa PROGRAD/UVA. Jun.2020 
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Gráfico 2 - Índice percentual da situação dos docentes em relação aos grupos de 
risco para a COVID-19. UVA. Jun.2020 
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Gráfico 3 -  Índice percentual dos docentes que tiveram amigo ou familiar que 
testou positivo para COVID-19. UVA. Jun.2020 
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Gráfico 4 - Indice percentual do estado emocional dos docentes considerando a 
pandemia e o isolamento social. UVA. Jun. 2020. 
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Gráfico 5 - Índice  percentual da forma de deslocamento adotada pelos docentes 
para chegar as instalações da UVA. Jun.2020 
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Tabela 1 - Indices percentuais dos docentes em relação ao acesso a equipamentos para 
realizar atividades online levando em consideração o local onde está residindo no período de 
isolamento social ante a COVID-19. UVA. Junho. 2020 

Opções % 

Possuo computador em casa para meu uso exclusivo 78,28 

Possuo computador em casa, mas seu uso é compartilhado com quem resido. 14,83 

Possuo equipamento para realizar atividades online, mas tenho pouca ou 
nenhuma familiaridade com ele. 

4,48 

Possuo smartphone 1,38 

Não possuo nenhum equipamento ou o que tenho não funciona 
satisfatoriamente. 

1,03 

Fonte: PROGRAD/UVA 
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Possuo conexão própria com a internet, mas meu o
acesso é limitado ou instável, preciso da universidade,

trabalho ou rede livre para acesso rápido

Não possuo conexão própria com a Internet, dependo da
universidade, do meu trabalho ou de redes de acesso

livre para me conectar

Gráfico 6 - Índice percentual dos docentes da UVA em relação a forma de acesso  à 
Internet no local onde está residindo durante o  período de isolamento social ante 
a COVID-19. UVA. Jun.2020 
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Nota: Os docentes assinalaram mais de uma opção, resultando em somatório das 
porcentagens superior a 100%.  

Fonte: PROGRAD/UVA  
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que sejam novas para mim

Tenho muita facilidade com ferramentas de ensino remoto
(online), me sinto seguro em aprender sozinho

Tenho pouca ou nenhuma facilidade com ferramentas de ensino
remoto (online), preciso que as aulas sejam presenciais

Gráfico 7 -  Índice percentual dos docentes em relação à familiaridade com 
recursos e ferramentas online. UVA. Jun.2020 
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Gráfico 8 - Índice percentual referente as  ferramentas que os docentes apresentam  
maior familiaridade. UVA. Jun.2020 
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Gráfico 9 - Índice percentual dos docentes quanto ao  interesse em realizar atividades 
pedagógicas não presenciais com os  alunos matriculados nas disciplinas. UVA. 

Jun.2020 
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Não tenho disponibilidade devido a pandemia

Tenho disponibilidade, mas não tenho acesso e recursos para
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Gráfico 10 - Índice percentual dos docentes em relação a disponibilidade para planejar 
as atividades pedagógicas não presenciais. UVA. Jun.2020 
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Fonte: PROGRAD/UVA 

 
 

 
 

Na categoria Outros foram citados: A grande maioria dos alunos não têm acesso às 
tecnologias. Foram enviados contatos, mas o retorno foi mínimo; Apresento conteúdos 
relacionados a ementa das disciplinas e a grupos de estudos e/ou de pesquisa; Apresento 
conteúdos relacionados as ementas do conjunto de disciplinas do semestre que estou 
ensinando (atividades coletivas com outros professores); Em conformidade às orientações 
da gestão superior da UVA, tenho desenvolvido atividades com temas complementares 
e/correlatos aos previstos em minhas disciplinas, além do desenvolvimento de vários 
eventos de forma interdisciplinar que tragam elementos importantes à formação integral 
dos alunos; Minicursos; Seminários e Ciclos de Palestras/Webinários;  Orientação e banca de 
TCC; Rodas de conversas, orientações, reuniões... (sic). 
Fonte: PROGRAD/UVA  
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Sim, tenho disponibilidade em horários flexíveis

Sim, tenho disponibilidade somente nos horários destinados as
aulas presenciais

Sim, tenho disponibilidade, mas não tenho acesso e/ou recursos
para atividades online ou os mesmos são precários

Não tenho disponibilidade devido situação da pandemia

Não tenho disponibilidade

Gráfico 11 - Índice percentual dos docentes em relação a disponibilidade para realizar atividades 
pedagógicas não presenciais, a exemplo de videoconferências, lives ou transmissões 
simultâneas. UVA. Jun.2020 
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Não desenvolvo atividades pedagógicas não presenciais porque não tenho
acesso e recursos para atividades online ou os mesmos são precários

Não desenvolvo atividades pedagógicas não presenciais devido a pandemia

Não desenvolvo atividades pedagógicas não presenciais

Outros

Gráfico 12 - Índice percentual dos docentes quanto ao desenvolvimento das atividades 
pedagógicas não presenciais. UVA. Jun.2020 
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Tabela 2 - Índices percentuais dos docentes ao acesso dos livros e outros materiais 
bibliográficos mínimos necessários para realizar as atividades pedagógicas não presenciais. 
UVA. Junho. 2020 

Opções % 

Possuo os livros e outros materiais bibliográficos mínimos necessários, impressos 
ou eletrônicos, no local onde estou residindo neste período de isolamento social 
ante a COVID-19. 

80,69 

Não possuo todos os livros e outros materiais bibliográficos mínimos necessários, 
dependo de acesso físico à biblioteca da universidade para utilizá-los. 

7,59 

Não desenvolvo atividades pedagógicas não presenciais porque não tenho acesso 
e recursos para atividades online ou os mesmos são precários. 

2,76 

Não desenvolvo atividades pedagógicas não presenciais devido à pandemia. 3,79 

Não desenvolvo atividades pedagógicas não presenciais. 5,17 

Fonte: PROGRAD/UVA 
 

 

 

 

 

Tabela 3 - Índices percentuais dos docentes quanto ao uso de plataforma para o 
desenvolvimento das atividades pedagógicas não presenciais. (UVA/ Junho2020) 

Opções % 

Tenho utilizado somente o Sistema Acadêmico da UVA 44,83 

Tenho utilizado o Sistema Acadêmico da UVA e Google Meet 28,62 

Tenho utilizado o Sistema Acadêmico da UVA, Google Meet e redes sociais. 11,03 

Tenho utilizado somente as redes sociais 2,07 

Não desenvolvo atividades pedagógicas não presenciais porque não tenho 
acesso e recursos para atividades online ou os mesmos são precários 

2,07 

Não desenvolvo atividades pedagógicas não presenciais devido à pandemia 4,83 

Não desenvolvo atividades pedagógicas não presenciais 6,55 

Fonte: PROGRAD/UVA 
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Tabela 4 - Índices percentuais quanto ao uso de ferramentas utilizadas pelos docentes no 
desenvolvimento das atividades pedagógicas não presenciais. (UVA/ Junho2020) 

Opções % 

Videoconferência com possibilidade de tirar dúvidas em tempo real 66,9 

Vídeos gravados 29,7 

Chat com tira dúvidas em tempo real 36,9 

Fóruns de discussão 41,0 

E-mails 64,8 

Compartilhamento eletrônico de arquivos 63,1 

Link de palestras ou vídeos aulas retiradas de plataformas virtuais (YouTube, 
Vimeo, entre outras) 

47,9 

Tenho utilizado somente as redes sociais 3,8 

Não desenvolvo atividades pedagógicas não presenciais porque não tenho 
acesso e recursos para atividades online ou os mesmos são precários 

3,1 

Não desenvolvo atividades pedagógicas não presenciais devido à pandemia 5,9 

Não desenvolvo atividades pedagógicas não presenciais 7,2 

Nota: Os docentes assinalaram mais de uma opção, proporcionando somatório das 
porcentagens superior a 100%.  
Fonte: PROGRAD/UVA 

 

Tabela 5 - Índices percentuais quanto ao tipo do público participantes das atividades 
pedagógicas não presenciais desenvolvidas pelos docentes. (UVA/ Junho2020) 

Opções % 

Alunos matriculados nas disciplinas que leciono no semestre 2020.1 76,2 

Alunos de outras disciplinas do meu curso 42,1 

Alunos de outros cursos 16,6 

Professores da UVA 22,1 

Público externo a UVA 21,4 

Não desenvolvo atividades pedagógicas não presenciais porque não tenho 
acesso e recursos para atividades online ou os mesmos são precários 

2,8 

Não desenvolvo atividades pedagógicas não presenciais devido à pandemia 6,2 

Não desenvolvo atividades pedagógicas não presenciais 8,6 

Fonte: PROGRAD/UVA 
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Tabela 6 - Índices percentuais quanto à participação dos alunos em atividades pedagógicas 
não presenciais desenvolvidas pelos docentes. UVA. Junho. 2020 

Opções % 

Estou realizando com até 30% de participação dos alunos 33,4 

Estou realizando com 31% a 50% de participação dos alunos 15,9 

Estou realizando com 51% a 70% de participação dos alunos 16,2 

Estou realizando com 70% a 100% de participação dos alunos 15,6 

Não desenvolvo atividades pedagógicas não presenciais porque não tenho 
acesso e recursos para atividades online ou os mesmos são precários 

2,1 

Não desenvolvo atividades pedagógicas não presenciais devido à pandemia 7,9 

Não desenvolvo atividades pedagógicas não presenciais 8,9 

Fonte: PROGRAD/UVA 
 

 

 

 

 

Tabela 7 - Índices percentuais quanto a disponibilidade dos docentes de desenvolver 
atividades pedagógicas não presenciais, para fins de cumprimento de carga horária letiva 
nos componentes curriculares ofertados no semestre 2020.1.  (UVA/ Junho2020) 

Opções % 

Sim, tenho disponibilidade em horários flexíveis. 47,59 

Sim, tenho disponibilidade somente nos horários destinados as aulas 
presenciais. 

37,59 

Sim, tenho disponibilidade, mas não tenho acesso e/ou recursos para 
atividades online ou os mesmos são precários. 

4,14 

Não, porque a natureza do componente curricular não permite a execução de 
atividades pedagógicas não presenciais. 

4,47 

Não tenho disponibilidade devido à situação de pandemia. 2,76 

Não tenho disponibilidade 3,45 

Fonte: PROGRAD/UVA 
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SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 
 

Margem de erro de 5,7% para o percentual de funcionários terceirizados e de 14% para o 

percentual de servidores, com intervalo de confiança de 95%.  

 
Fonte: PROGRAD/UVA 
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Gráfico 1 - Vínculo empregatício dos funcionários que participaram da pesquisa 
PROGRAD/UVA. Jun.2020 
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Gráfico 2 - Situação dos funcionários da UVA  em relação aos grupos de risco para a 
COVID-19.  Jun.2020 
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Gráfico 3 - Índice percentual dos funcionários que tiveram amigo ou familiar que 
testou positivo para COVID-19). UVA. Jun.2020 
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Gráfico 4 - Indice percentual do estado emocional dos funcionários da UVA 
considerando a pandemia e o isolamento social. UVA. Jun. 2020 
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Na categoria Outros considerar: Ainda não estou segura; Minha esposa é do grupo de risco 
e tenho um filho recém-nascido, logo prefiro evitar ir presencialmente, embora não descarte 
a possibilidade de ir; Preciso vê (sic) prescrição médica; Resido em Santana do Acaraú e 
nesse momento não há topiks (sic), impossibilitando meu deslocamento. E nesse momento 
de pandemia é inviável carona; Sim desde que tenha ônibus para Sobral, pois estou em 
Fortaleza. 
Fonte: PROGRAD/UVA 
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Gráfico 5 - Índice percentual da disponibilidade dos funcionários da UVA para realizar 
algum  trabalho presencial na Universidade, desde que garantidas as normas sanitárias. 

Jun.2020 
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Gráfico 6 - Índice  percentual da forma de deslocamento adotada pelos 
funcionários para a UVA. Jun. 2020 



                                            

_______________________________________________________ 
UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA 

Avenida da Universidade, 850 - Betânia - CEP 62040.370 | Sobral - Ceará 
(88) 3677-4223 | reitoria@uvanet.br | www.uvanet.br 

P
ág

in
a2

4
 

 

 
Fonte: PROGRAD/UVA 

 

 

 

 
Fonte: PROGRAD/UVA 

 

 

 

 

91,67 

7,14 

1,19 

Possuo conexão própria de internet com acesso
rápido/banda larga

Possuo conexão própria com a internet, mas meu o
acesso é limitado ou instável, preciso da universidade ou

rede livre para acesso rápido

Não possuo conexão própria com a Internet, dependo da
universidade ou de redes de acesso livre para me

conectar

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Gráfico 7 - Indice percentual dos funcionários da UVA  em relação ao acesso a 
equipamentos para realizar atividades online levando em consideração o local onde 
está residindo no período de isolamento social ante a COVID-19. Jun. 2020 
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Gráfico 8 - Índice percentual dos funcionários da UVA em relação ao acesso a 
equipamentos para realizar atividades online no local onde está  residindo neste 

período de isolamento social ante a COVID-19. Jun.2020 
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Gráfico 9 - Índice percentual dos funcionários da UVA quanto a familiaridade com 
recursos e ferramentas online. Jun.2020 
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Gráfico 10 - Índice percentual dos funcionários da UVA quanto a ferramentas que 
apresentam maior familiaridade. Jun. 2020 
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Reafirmamos o compromisso da UVA na condução de ações necessárias à retomada 

da normalidade das rotinas acadêmicas e administrativas, superando dificuldades e 
construindo soluções com este objetivo. Certos de que as informações, ora apresentadas, 
contribuirão subsidiando o planejamento de retorno às atividades letivas, referentes ao 
Semestre 2020.1, observados os protocolos de segurança sanitária e demais medidas 
estabelecidas pelo Governo do Estado do Ceará e pela Prefeitura Municipal de Sobral, a 
PROGRAD se coloca à disposição para os esclarecimentos que sejam necessários. 
 

Sobral-CE, 15 de julho de 2020. 
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Gráfico 11 - Índice percentual dos funcionários da UVA quanto ao  interesse em 
realizar atividades relativas ao  trabalho de forma remota. Jun.2020 
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Gráfico 12 - Índice percentual dos funcionários da UVA quanto à  disponibilidade 
para planejar as atividades relativas ao trabalho de forma remota. Jun.2020  


