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INTRODUÇÃO

Este documento tem por finalidade reunir as informações dos dados coletados dos

questionários aplicados para a Avaliação institucional do ano de 2019 do Centro de

Ciências da Saúde – CCS. 

     Os questionários foram disponibilizados no site oficial da UESPI, especificamente

nas  plataformas  de  Aluno  Online,  Professor  Online e  Técnico  Online.  Entretanto,

visando a participação efetiva de todos os Campus e Centros, o processo de elaboração

do  relatório  parte  da  avaliação  dos  dados,  enviados  pelo  DTIC,  e  em  seguida,  a

distribuição das planilhas, respectivas de cada Campus ou Centro.

     Os questionários contêm questões aos segmentos: 

a) Docente (gráficos em azul)

b) Discente (gráficos em vermelho)

c) Técnico-administrativos (gráficos em verde)

Este relatório foi organizado pelos 5 Eixos e por categorias: Docente, Discente e

Técnico. 

Espera-se que os resultados deste boletim contribuam significativamente para

a elaboração do relatório de Avaliação Institucional,  bem como a identificação dos

fatores que ajudarão no desenvolvimento da Instituição.
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DESENVOLVIMENTO

Universo  e  participantes  do  Centro  de  Ciências  da  Saúde  -  CCS  referente  ao
questionário da Autoavaliação Institucional da UESPI 2019.

Gráfico 1 - Universo de participantes dos segmentos discentes, técnicos e docentes do
Centro  de  Ciências  da  Saúde  –  CCS,  referente  ao  questionário  da  Autoavaliação
Institucional da UESPI 2019.  

Fonte: Acervo da UESPI
Representa os indivíduos que participaram da Autoavaliação.

Gráfico 2 -  Universo de docentes participantes por curso de graduação do Centro de
Ciências da Saúde - CCS da Autoavaliação Institucional da UESPI 2019. 

Fonte: Acervo da UESPI
Representa os indivíduos que participaram da Autoavaliação.
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Gráfico 3 -  Universo de alunos participantes  por curso de graduação do  Centro de
Ciências da Saúde - CCS da Autoavaliação Institucional da UESPI 2019. 

Fonte: Acervo da UESPI
Representa os indivíduos que participaram da Autoavaliação.

APRESENTAÇÃO  DOS  DADOS  DOS  QUESTIONÁRIOS  E  ANÁLISES  DOS  EIXOS,
DIMENSÃO E INDICADORES DOS DOCENTES DO CCS. 

DADOS RELATIVOS AO PERFIL DOCENTE:

GRÁFICO 4: Percentual dos professores em relação ao tempo de experiência docente
no Magistério Superior (A), Regime de Trabalho (B), Titulação (C)  e Carga horária ( D)
do Centro de ciências da Saúde -CCS da Universidade Estadual do Piauí-UESPI no ano
de 2019.
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Ao  observarmos  os  resultados,  verificamos  que  89,5  %  dos  professores  do
centro tem experiência acima de 10 anos, com predomínio 100% dos professores do
regime  estatutário,  com  46,5%  dos  docentes  apresentando  título  de  doutor,  43%
apresentando titulação de mestre, 7% especialista e 3,5% deste apresentam estágio de
pós-doutorado. Sendo que o regime predominante de carga horária é o de 40 horas
com 57,9%  dos  docentes  neste  regime,  36,80%  apresentam  dedicação  exclusiva  e
somente 5,3% dos docentes exercem a carga horária de 20 h. 

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Discentes: 

05. Você tem conhecimento da existência e funcionamento da COMISSÃO
PRÓPRIA  DE  AVALIAÇÃO  (CPA),  responsável  pela  avaliação  interna  da
UESPI?

Não Não sei opinar Parcialmente Sim
63,10% 9,40% 20,10% 7,40%

Em relação ao conhecimento da existência e funcionamento da Comissão Própria de
Avaliação  (CPA)  da  UESPI,  os  discentes  responderam:  Sim  (7,40%);  Parcialmente
(20,10%), Não (63,10%) e Não sabia opinar (9,40%). Nota-se que 63,10% dos discentes
não  têm  conhecimento  da  existência  e  funcionamento  da  Comissão  Própria  de
Avaliação (CPA) da UESPI.

Docentes:

Percentual  dos docentes que têm conhecimento da existência e funcionamento da
Comissão própria de Avaliação (A) e percentual dos docentes que têm conhecimento
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dos resultados da avaliação Institucional  da UESPI  (B)  do do Centro de ciências da
Saúde -CCS da Universidade Estadual do Piauí-Uespi no ano de 2019.

Observamos  que  78,1  %  dos  docentes  do  Centro  de  Ciências  da  Saúde
relataram ter  conhecimento da  existência  da  comissão própria  de avaliação,  20,20
relataram conhecer parcialmente e 1,7 % desconhecem a existência da CPA. Quando
questionados se têm conhecimento dos resultados da avaliação institucional da Uespi,
42,10  %  dos  docentes  relataram  conhecer  os  resultados,  29,80  %  responderam
conhecer  parcialmente  os  resultados  e  28,10%  não  conhecem  os  resultados  da
avaliação Institucional da Uespi. 

Técnicos:

Perguntas
01 - Você tem conhecimento da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da 
UESPI?

Rótulos de 
Linha Soma de Quantidade

%

NAO 3 37,5%
SIM 5 62,5%
Total Geral 8 100%

No questionamento relacionado ao conhecimento da COMISSÃO PRÓPRIA DE 
AVALIAÇÃO – CPA, 05 (cinco) técnicos administrativos responderam que tinham 
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conhecimento e 03 (três) disseram não conhecer. Dessa forma, o percentual de 
conhecimento é maior.

Discentes: 

15. Você tem conhecimento da utilização dos resultados da avaliação interna da
UESPI no Planejamento Institucional e na gestão?

Não Não sei opinar Parcialmente Sim
64,90% 81,20% 17,70% 9,20%

Em  relação  ao  conhecimento  da  utilização  dos  resultados  da  avaliação  interna  da
UESPI  no  Planejamento  Institucional  e  na  gestão,  os  discentes  responderam:  Sim
(9,20%); Parcialmente (17,70%); Não (64,90%) e Não sabia opinar (81,20%). Nota-se
que 81,20% dos discentes entrevistados não souberam opinar sobre o conhecimento
da  utilização  dos  resultados  da  avaliação  interna  da  UESPI  no  Planejamento
Institucional e na gestão.

Técnicos: 

Perguntas
03 - Os resultados da Auto avaliação Institucional são utilizados na revisão do 
planejamento e das ações da UESPI?

Rótulos de Linha
Soma de

Quantidade %
NAO TENHO 
CONHECIMENTO 5 62,5
SIM 3 37,5
Total Geral 8 100
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Neste questionamento, 05 (cinco) técnicos administrativos afirmam não ter 
conhecimento e 03 (três) dizem que conhecem os resultados. Desse modo, a maioria 
não apresenta conhecimento.

Discentes:

10. Você tem conhecimento dos resultados da avaliação interna da UESPI (CPA)
que são divulgados no ano seguinte a esta avaliação?

Não Não sei opinar Parcialmente Sim
75,70% 7,20% 12,30% 4,80%

Em relação ao conhecimento dos discentes com os resultados da avaliação interna da
Universidade  Estadual  do  Piauí,  responderam:  Sim (4,80%);  Parcialmente  (12,30%),
Não (75,70%) e Não sabia opinar (7,20%). Nota-se que 75,70% dos discentes avaliados
não têm conhecimento dos resultados da avaliação interna da Universidade Estadual
do Piauí que serão divulgados no ano seguinte a esta avaliação.
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Docentes: 

Questão 7: Você tem conhecimento da utilização dos resultados da avaliação da UESPI 
no planejamento Institucional (PDI)?

Quando questionados sobre conhecerem ou não o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) verifica-se, a partir do gráfico 8, que 47,4% responderam que SIM e
41,2%  responderam  que  conhecem  parcialmente  e  1,4%  responderam  que  não
conhecem. 

Técnicos: 

Perguntas
02 - Você tem conhecimento da divulgação dos resultados das avaliações 
interna aplicadas pela CPA?

Rótulos de 
Linha

Soma de
Quantidade %

NAO 7 87,5
SIM 1 12,5
Total Geral 8 100

Neste questionamento, verificamos que 07 (sete) técnicos administrativos não tem 
conhecimento da divulgação dos resultados das avaliações da CPA e apenas 01 (um) 
tem conhecimento, assim a maior parte não tem conhecimento.
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EIXO 2: MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL/RESPONSABILIDADE SOCIAL

Discentes: 

04. Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional da UESPI?

Não Não sei opinar Parcialmente Sim9
66,50% 3,60% 19,90% 10%

Em relação ao conhecimento dos discentes do Plano de Desenvolvimento Institucional
da Universidade Estadual  do Piauí,  responderam Sim (10%);  Parcialmente (19,90%);
Não (66,50%) e Não sabia opinar (3,60%). Nota-se que 66,50% dos discentes não têm
conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional da UESPI.

Docentes: 

Questão 8: Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional da UESPI?
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Considerando os dados apresentados a partir do gráfico 7, verifica-se que, em relação
ao  conhecimento  sobre  a  utilização  dos  resultados  da  CPA  no  Planejamento
Institucional,  38,6%  dos  professores  responderam  que  SIM,  seguido  de  34,2%  dos
professores que responderam que conheciam parcialmente.

 
Técnicos: 

Perguntas
04 - Você tem conhecimento do Plano de Desenvolvimento 
Institucional – PDI da UESPI?

Rótulos de Linha
Soma de

Quantidade %
NAO 3 37,5
SIM 5 62,5
Total Geral 8 100

Neste questionamento, sobre o PDI, 03 (três) técnicos administrativos informam que
não tem conhecimento e  05  (cinco)  informam conhecer.  Dessa  maneira,  podemos
destacar que a maioria conhece.

Docentes:

Questão 9:  Você participa do planejamento das suas ações do Campus/Núcleo/Centro 
pautado no PDI?
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Ao serem analisados os dados apresentados no gráfico, sobre participarem ou não do
planejamento  das  ações  pautadas  no  PDI,  os  professores  responderam  que  SIM
(40,3%), NÃO (30,7) e parcialmente (28,9%). 
Discentes: 

11.  A  UESPI  oferece  bolsas  de  apoio  aos  discentes  em  situação  de
vulnerabilidade social (ações afirmativas) e outras ações de interesse social?

Não Parcialmente Sim
5% 30,90% 64,10%

Em relação à Universidade Estadual do Piauí no oferecimento de  bolsas de apoio aos
discentes em situação de vulnerabilidade social e outras ações de interesse social, os
discentes responderam: Sim (64,10%); Não (5%) e Parcialmente (30,90%). Nota-se que
64,10% dos discentes avaliados estão satisfeitos com oferta de bolsas de apoio aos
discentes em situação de vulnerabilidade social e outras ações de interesse social.

Docentes: 

10 – A UESPI oferece bolsas de apoio aos discentes menos favorecidos socialmente?
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Considerando  a  disponibilização  de  bolsas  aos  alunos  menos  favorecidos
socialmente,  conforme  apresentado  no  gráfico  10,  verifica-se  que  59,6%  dos
professores responderam que a USPI disponibiliza, 33,3% disseram que parcialmente e
7% disseram que não. 

Discentes:  

06.  A  UESPI  tem  compromisso  em  “propiciar  a  elaboração,  sistematização  e
socialização  do  conhecimento  filosófico,  científico,  artístico  e  tecnológico
permanentemente  adequado  ao  saber  contemporâneo  e  à  realidade  social,
formando recursos que contribuam para o desenvolvimento econômico, político,
social  e  cultural  local,  regional  e  nacional”,  privilegiando-os  em  detrimento  de
interesses particulares individuais ou de grupo?

Não Não sei opinar Parcialmente Sim
15,50% 17,70% 26,30% 40,40%

Em relação ao privilégio do detrimento de interesses particulares individuais  ou de
grupo da Universidade Estadual  do Piauí,  os discentes responderam: Sim (40,40%);
Parcialmente (26,30%); Não (15,50%) e Não sabia opinar (17,70%). Nota-se que 40,40%
confirma positivamente que a UESPI tem um compromisso com os discentes no âmbito
de propiciar a elaboração, sistematização e socialização do conhecimento filosófico,
científico,  artístico  e  tecnológico  permanentemente  adequado  ao  saber
contemporâneo  e  à  realidade  social,  formando  recursos  que  contribuam  para  o
desenvolvimento econômico, político, social e cultural local, regional e nacional.
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Docentes: 

11 – A UESPI proporciona ações de interesse social?

Conforme o gráfico 11, quando questionados sobre o fato da UESPI proporcionar ou
não ações de interesse social,  84,2% disseram que SIM e 15,8% disseram que não
sabiam opinar.

Técnicos: 

Perguntas 06 - A UESPI proporciona ações de interesse social?

Rótulos de Linha
Soma de

Quantidade %

NAO 2 25

SIM 6 75

Total Geral 8 100

Neste questionamento, 02 (dois) técnicos administrativos declaram não ter 
conhecimento e 06 (seis) afirmam conhecer. Nesse sentido, a maior parte dos 
funcionários informam ter o conhecimento.
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Discentes: 

16.  A  UESPI  proporciona  condições  de  acessibilidade  (rampas,  banheiros
adaptados, bebedouros, internet, estacionamento demarcado para pessoa com
deficiência - PcD)?

Não Não sei opinar Parcialmente Sim
27,90% 4,40% 48,80% 18,90%

Em relação à Universidade Estadual do Piauí proporcionar condições de acessibilidade
(rampas, banheiros adaptados, bebedouros, internet, estacionamento demarcado para
pessoa com deficiência - PcD), os discentes responderam: Sim (18,90%); Parcialmente
(48,80%); Não (27,90%) e Não sabia opinar (4,40%). Nota-se que 48,80% dos discentes
entrevistados  responderam  que  a  Universidade  Estadual  do  Piauí  proporciona
parcialmente condições de acessibilidade (rampas, banheiros adaptados, bebedouros,
internet, estacionamento demarcado para pessoa com deficiência - PcD).

Docentes: 

12 – A UESPI proporciona condições de acessibilidade (rampas, banheiros adaptados, 
bebedouros, internet, estacionamento demarcado para pessoa com deficiência - PcD)?
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Em relação ao fato da UESPI proporcionar as condições de acessibilidade às
pessoas com deficiência, 57% responderam que a UESPI disponibilizava parcialmente,
26,3% disseram que SIM, 14% disseram que NÃO e 2,6% não souberam opinar.

Discentes: 

20. A UESPI proporciona a divulgação do conhecimento para setores da 
comunidade através de cursos, palestras, seminários e eventos científicos?

Não Não sei opinar Parcialmente Sim

6% 6,60% 28,90% 57,60%

Em  relação  a  Universidade  Estadual  do  Piauí   proporcionar  a  divulgação  do
conhecimento para setores da comunidade através de cursos, palestras, seminários e
eventos científicos, os discentes responderam: Sim (57,60%); Parcialmente (28,90%);
Não (6%) e Não sabia opinar (6,60%). Nota-se que 57,60% dos discentes entrevistados,
afirmam  que  a  UESPI  proporciona  a  divulgação  do  conhecimento  para  setores  da
comunidade através de cursos, palestras, seminários e eventos científicos.
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Docentes: 

13 – Os programas e projetos realizados pela UESPI atendem a demanda da 
Sociedade?

Quando questionados sobre o fato da UESPI  desenvolver projetos que atendam às
demandas da sociedade, conforme gráfico 13, 52,6% responderam que parcialmente,
35,1% responderam que SIM, 7,9% não sabiam opinar e 4,4% responderam que não.

Técnicos: 

Perguntas

07 - Em relação as ações
de ensino, pesquisa e 
extensão, A UESPI 
contribui na melhoria 
de qualidade de vida da 
comunidade em geral, 
nos aspectos de 
inclusão e 
desenvolvimento?

Rótulos de 
Linha Soma de Quantidade %
NAO 1 12,5%
NAO TENHO 
CONHECIMENT
O 3 37,5%
SIM 4 50,0%
Total Geral 8 100%
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Neste questionamento 01 (um) técnico administrativo não emite opinião, 03 (três)  
declaram não ter conhecimento e 04 (quatro), afirmam conhecer. Portanto, concluí- se
que 50% conhecem.

Discentes:  

24  A  UESPI  proporciona  ações  que  promovam  iniciativas  de  incubadoras,
empresas juniores e capacitação de recursos?

Não Não sei opinar Parcialmente Sim
24,50% 40,20% 20,70% 14,50%

Em relação a  UESPI  proporcionar  ações  que promovam  iniciativas  de incubadoras,
empresas,  juniores,  e  capacitação  de  recursos,  os  discentes  responderam:  Sim
(14,50)%; Parcialmente (20,70%); Não sabia opinar (40,20%); Não (24,50%). Nota-se
que 40,20% dos  discentes  entrevistados  não  souberam opinar  em relação a  Uespi
proporcionar ações que promovam iniciativas de incubadoras, empresas, juniores, e
capacitação de recursos.  
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Técnicos: 

Perguntas 05 - Você tem conhecimento da missão da UESPI?
Rótulos de 
Linha

Soma de
Quantidade %

NAO 1 12,5

SIM 7 87,5

Total Geral 8 100

Neste questionamento, 01 (um) técnico administrativo afirma não conhecer a missão 
da UESPI e 07 (sete) informam conhecer. Dessa forma, uma parte significativa 
conhece.
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EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS

Discentes:

31. Você está satisfeito com o seu curso?

Não Parcialmente Sim
9,60% 40,40% 50%

Em  relação  a  satisfação  com  o  curso,  as  respostas  obtidas  foram:  Não  (9,60%);
Parcialmente  (40,40%);  Sim  (50%).  Nota-se  que  50%  dos  discentes  entrevistados
responderam que estão satisfeitos com o curso.

01.  A  matriz  curricular  do  Projeto  Pedagógico  do  seu  Curso  (PPC)  é  adequada  à
formação pretendida para o futuro profissional?

Não Não sei opinar Parcialmente Sim

10,20% 12,70% 27,10% 50%
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Em relação a matriz  curricular  do projeto pedagógico  do curso entre  os  discentes,
observa-se que (10,20%) dos alunos responderam Não, (50%) Sim, (12,70%) não sabia
opinar  e  (27,10%)  responderam  parcialmente.  Nota-se  que  50%  dos  discentes
concordam que a  matriz  curricular  do projeto  pedagógico  é  adequada  à formação
pretendida para o seu futuro profissional.

19 Respeitando a especificidade de cada disciplina há articulação entre teoria e
prática na operacionalização do currículo do seu curso de graduação?

Não Não sei opinar Parcialmente Sim
6,40% 7,40% 44,60% 41,60%

Em relação a articulação entre teoria e prática na operacionalização do currículo do
curso de graduação, os discentes responderam Sim (41,60%); Parcialmente (44,60%);
Não  (6,40%)  e  Não  sabia  opinar  (7,90%).  Nota-se  que  44,60%  dos  discentes
responderam  que  respeitando  a  especificidade  de  cada  disciplina  há  articulação
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parcialmente entre teoria e prática na operacionalização do currículo do seu curso de
graduação.

Docentes: 

14 – Na execução da Proposta Pedagógica Curricular, há articulação entre teoria e 
prática?

Sobre a articulação entre teoria e prática na execução da Proposta Pedagógica
Curricular,  79,8%  dos  professores  responderam  que  há  articulação  entre  teoria  e
prática e 20,2% responderam que há parcialmente.

17 – Você tem conhecimento quanto a oferta de Bolsas para o ensino, pesquisa e 
extensão?

Nas respostas da questão 17, observa-se o importante percentual de 70,2% de 
professores que possuem conhecimento sobre a oferta de bolsas para ensino, 
pesquisa e extensão na IES. Contudo, 21,9% afirmaram não possuir esse conhecimento
e 7,9% não souberam opinar, traduzindo ainda um déficit pequeno em relação a esse 
indicador.
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Docentes: 

18 – Você tem conhecimento de programas ofertados para o ensino, pesquisa e 
extensão?

Ao serem questionados a respeito da existência de programas de ensino, pesquisa e 
extensão ligados à UESPI, 43% afirmaram conhecer programas estaduais e o mesmo 
percentual ocorreu para o conhecimento sobre a existência de programas federais, 
somando o importante resultado de 86%. Neste quesito, 7% dos docentes não 
opinaram, 4,4% afirmaram não possuir esse conhecimento e, ainda, 2,6% conhecem 
programas municipais.

Discentes: 

07. As atividades de ensino, pesquisa e extensão estão articuladas com as
propostas do Projeto Pedagógico do Curso?

Não Não sei opinar Parcialmente Sim
7,80% 14,90% 24,70% 52,60%
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Em relação às atividades de ensino, pesquisa e extensão do Projeto Pedagógico do
Curso os discentes responderam: Sim (52,60%); Parcialmente (24,70%); Não (7,80%) e
Não sabia opinar (14,90%). Nota-se que 52,60% responderam Sim, afirmando que as
atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  estão  articuladas  com  as  propostas  do
Projeto Pedagógico do Curso.

Docentes: 

15 – As atividades de ensino, pesquisa e extensão estão articuladas com o Projeto 
Político Pedagógico?

Conforme  o  gráfico  15,  considerando  a  articulação  entre  as  atividades  de
ensino, pesquisa e extensão com o Projeto Político Pedagógico, 81,6% responderam
que SIM, que existe essa articulação, 12,3% que existe parcialmente, 5,3% não sabiam
opinar e 0,9% disseram não.
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Discentes: 

41.   A  UESPI  oferece  apoio  ao  desenvolvimento  acadêmico  dos  alunos,
oportunizando a participação em atividades  científicas,  técnicas,  esportivas  e
culturais?

Não Não sei opinar Parcialmente Sim
15,90% 8,40% 40% 35,60%

Em  relação  ao  apoio  de  desenvolvimento  acadêmico  dos  alunos,  oportunizando  a
participação  em atividades  científicas,  técnicas,  esportivas  e  culturais,  os  discentes
responderam: Sim (35,60%);  Parcialmente (40%);  Não (15,90%) e Não sabia opinar
(8,40%).  Nota-se  que  40%  dos  discentes  entrevistados  responderam  que  a  UESPI
oferece parcialmente apoio ao desenvolvimento acadêmico dos alunos, oportunizando
a participação em atividades científicas, técnicas, esportivas e culturais.

28 . A realização de atividades de iniciação científica e científico-culturais 
(atividades complementares: congressos, seminários, encontros etc.), ocorrem?

Frequentemente Não sei opinar Nunca Ocorreu Ocasionalmente
45,40% 10,50% 1,60% 42,40%
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Em relação a realização de atividades de iniciação científica e científico- culturais, os
discentes  responderam  que  ocorrem:  Frequentemente  (45,40%);  Não  sabia  opinar
(10,50%); Nunca ocorreu (1,60%); Ocasionalmente (42,40%). Nota-se que 45,40% dos
discentes  entrevistados  responderam  que  a  realização  de  atividades  de  iniciação
científica e científico-culturais ocorrem frequentemente.

Docentes: 

16 – A realização de atividades de iniciação científica e científico-culturais (congressos, 
seminários, encontros), ocorre

Quando questionados sobre o fato de haver ou não atividades de iniciação científica e 
científico-culturais, 78,9% dos professores responderam que sim, 20,2% responderam 
que ocorre ocasionalmente e 0,9% responderam que nunca ocorre (Gráfico 16).
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Técnicos: 

Perguntas
08 - A UESPI oferece ações de incentivo para participação em 
atividades cientificas, tecnológicas, artísticas e culturais?

Rótulos de 
Linha

Soma de
Quantidade %

NAO 1 12,5%
NAO SEI 
OPINAR 3 37,5%

SIM 4 50,0%

Total Geral 8 100%

Neste questionamento, 01 (um) técnico administrativo não conhece sobre o incentivo 
para a participação nas atividades citadas acima, 03 (três) não sabem opinar e 04 
(quatro) informam que tem o conhecimento. Dessa forma, a metade, ou seja 50% 
conhecem.

Discentes: 

25 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é relevante para sua formação?

Não Não sei opinar Parcialmente Sim
9,70% 10,30% 17,70% 62,10%
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Em relação ao trabalho de conclusão de curso (TCC) ser relevante para a formação do
discente, as respostas obtidas foram: Sim (62,10%); Parcialmente (17,70%); Não sabia
opinar  (10,30%);  Não  (9,70%).  Nota-se  que  62,10%  dos  discentes  entrevistados
responderam  que  o  trabalho  de  conclusão  de  curso  (TCC)  é  relevante  para  sua
formação.

22 O estágio obrigatório é realizado em um momento adequado do fluxograma
do curso

Não Não se aplica Não sei opinar Parcialmente Sim
6% 4,40% 17,50% 19,10% 53%

Em  relação  ao  estágio  obrigatório  ser  realizado  em  um  momento  adequado  do
fluxograma do curso, os discentes responderam: Sim (53%);  Parcialmente (19,10%);
Não sabia opinar (17,50%);  Não se aplica (4,40%);  Não (6%).  Nota-se que 53% dos
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discentes entrevistados  responderam que o estágio  obrigatório  é realizado em um
momento adequado do fluxograma do curso.

12.  O Coordenador  de  Curso  apresenta  empenho  para  o  desenvolvimento  e
qualidade do curso?

Às vezes Não se apresenta Não sei opinar Quase sempre Sempre
18,30% 14,90% 11,90% 23,90% 30,90%

Em relação  ao  empenho do  Coordenador  para  o  desenvolvimento e  qualidade  do
curso, os discentes responderam:  Sempre (30,90%); Quase sempre (23,90%); Às vezes
(18,30%); Não se apresenta (14,90%) e Não sabia opinar (11,90%). Nota-se que 30,90%
dos  discentes  entrevistados  responderam  que  sempre   o  Coordenador  de  Curso
apresenta empenho para o desenvolvimento e qualidade do curso.

40. Você está satisfeito com a conduta profissional dos docentes da UESPI?

Não Não sei opinar Parcialmente Sim
8% 5,80% 52,40% 33,90%
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Em  relação  a  satisfação  com  a  conduta  profissional  dos  docentes  da  UESPI,  os
discentes responderam: Não (8%); Não sabia opinar (5,80%); Parcialmente (52,40%);
Sim (33,90%). Nota-se que 52,40% dos discentes entrevistados responderam que estão
parcialmente satisfeitos com a conduta profissional dos docentes da UESPI. 

39  Você  está  satisfeito  com  a  conduta  profissional  dos  gestores  e  técnico-
administrativos (secretários e pessoal de atendimento ao público) nos diversos
setores da UESPI

Não Não sei opinar Parcialmente Sim
21,50% 8,40% 44,20% 25,90%

Em  relação  a  satisfação  com  a  conduta  profissional  dos  gestores  e  técnico-
administrativos (secretários e pessoal de atendimento ao público) nos diversos setores
da  UESPI,  os  discentes  responderam:  Nâo  (21,50%);  Não  sabia  opinar  (8,40%);
Parcialmente (44,20%); Sim (25,90%). Nota-se que 44,20% dos discentes entrevistados
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responderam  que  estão  parcialmente  satisfeitos  com  a  conduta  profissional  dos
gestores e técnico-administrativos nos diversos setores da UESPI.  

43..  Os  programas  de  apoio  pedagógico  e  psicológico  aos  discentes  são
adequados às demandas e ao contexto social?

Não Não disponível Não sei opinar Nunca utilizei Parcialment
e

Sim

12,90
%

2,40% 14,70% 27,70% 25,70% 16,50
%

Em  relação  aos  programas  de  apoio  pedagógico  e  psicológico  às  demandas  e  ao
contexto social, os discentes responderam: Sim (16,50%); Parcialmente (25,70%); Não
(12,90%); Não disponível (2,40%); Nunca utilizei (27,70%) e Não sabia opinar (14,70%).
Nota-se que 27,70% dos discentes entrevistados nunca utilizaram os programas de
apoio pedagógico e psicológico.

33. Os meios de comunicação da UESPI (site, jornal, informativo, sistema 
acadêmico, revistas, redes sociais etc.) são?

Bons Excelentes Regular Ruins/Péssimos
42,80% 9,60% 36,20% 11,30%
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Em relação  aos  meios  de  comunicação  da  UESPI,  os  discentes  responderam:  Bons
(  42,80%);  Excelentes  (9,60%);  Regular  (36,20%);  Ruins/péssimos  (11,30%).  Nota-se
que 42,80% dos discentes entrevistados afirmaram que os meios de comunicação da
UESPI são bons.

Docentes: 

19 - Os meios de comunicação da UESPI (site, jornal, informativo, sistema acadêmico, 
revistas, redes sociais etc.) podem ser classificados como:

Em relação aos meios de comunicação existentes na IES, a maioria dos docentes 
(53,5%) consideraram que são bons e 16,7% consideraram excelentes, somando um 
percentual de 70,2% de aprovação para essa questão. Por outro lado, 23,7% dos 
docentes ainda os consideram regulares, 3,5% escolheram a opção ruim e 2,6% não 
souberam responder.
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Técnicos: 

Perguntas
09 - Você tem conhecimento de como é vinculada a informação ao público 
interno e externo da UESPI (site, redes sociais, informativos)?

Rótulos de Linha
Soma de

Quantidade %

NAO 1 12,5%

NAO SEI OPINAR 1 12,5%

SIM 6 75%

Total Geral 8 100%

Neste questionamento, 01 (um) técnico administrativo não conhece a informação, 01 
(um) não sabe opinar e 06 (seis) informam conhecer. Assim, compreende-se que uma 
parcela significativa apresenta o conhecimento.

Perguntas
10 - A comunicação (site, redes sociais, ouvidoria, mural) com a comunidade 
referente à divulgação de cursos, pesquisas e extensões, são adequadas?

Rótulos de Linha
Soma de

Quantidade %
NAO 3 37,5%
SIM 5 62,5%
Total Geral 8 100%
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Neste questionamento, 03 (três) técnicos administrativos informaram que não tem 
conhecimento e 05 (cinco) informaram conhecer. Portanto, um número significativo de
técnicos conhece sobre a comunicação informada.

Discentes: 

35. Você já fez uso da OUVIDORIA da 
UESPI?

Não
conheço

Nunca
utilizei

Sim e não obtive
resposta

Sim e obtive
resposta

Tentei e não
consegui

21,70% 67,30% 2,40% 5,40% 3,20%

Em relação ao uso da OUVIDORIA da UESPI, as respostas obtidas foram: Não conheço
(21,70%);  Nunca utilizei  (67,30%);  Sim e não obtive resposta (2,40%);  Sim e obtive
resposta (5,40%). Tentei e não consegui (3,20%). Nota-se que 67,30% dos discentes
nunca utilizaram a ouvidoria da UESPI.
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Docentes: 

20 – Você fez/faz uso da Ouvidoria da UESPI?

Ao serem questionados quanto ao uso da ouvidoria da UESPI, o importante percentual 
de 81,6% dos professores afirmou nunca ter utilizado, traduzindo, talvez, 
desconhecimento ou desinteresse em relação à existência do serviço. 11,4% 
responderam que, de fato, não o conhecem. 2,6% afirmaram que utilizaram, mas não 
obtiveram resposta e o mesmo percentual utilizou e obteve resposta. Ainda nessa 
questão, 1,7% dos respondentes relataram ter tentado usar, mas não conseguiu.

21 – Como você avalia o atendimento institucional aos docentes?
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No que concerne ao atendimento institucional aos docentes, obteve-se uma alto 
percentual de aprovação, somando 67,5%, distribuídos em 51,7% que o consideraram 
bom e 15,8% que o consideraram excelente. 25,4% marcaram esse ponto como 
regular, 4,4% o julgaram ruim e 2,6% não opinaram.

Discentes: 

42. As políticas de apoio à permanência de estudantes (nivelamento, bolsas, 
moradia, alimentação) são adequadas?

Bom Excelente Não sei opinar Regular Ruins/Péssimos
19,70% 6,20% 21,50% 27,90% 24,70%

Em relação às políticas de apoio à permanência de estudantes (nivelamento, bolsas,
moradia, alimentação) os discentes responderam: Excelente (6,20%); Bom (19,70%);
Regular (27,90%); Não sabia opinar (21,50%) e Ruins/Péssimos (24,70%). Nota-se que
27,90%  dos  discentes  entrevistados  responderam  que  as  políticas  de  apoio  à
permanência  de  estudantes  (nivelamento,  bolsas,  moradia,  alimentação)  são
regularmente adequadas.
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Docentes: 

22 – Como você avalia os programas de apoio e permanência dos discentes nesta IES?

A respeito da avaliação de programas de apoio e permanência para os discentes da IES,
39,5% dos professores acreditam serem bons e somente 6,1% excelentes. Por outro 
lado, 35,1% julgaram este ponto como regular e 11,4% ruim. 7,9% ainda marcaram a 
opção não sei opinar.
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Discentes:  

27 .  A UESPI possibilita  a mobilidade acadêmica para instituições  nacionais  e
internacionais para realização de atividades de ensino e pesquisa

Não Não sei opinar Parcialmente Sim
19,50% 25,70% 27,30% 27,50%

EM 

Em relação a UESPI possibilitar a mobilidade acadêmica para instituições nacionais e
internacionais  para  realização  de  atividades  de  ensino  e  pesquisa,  os  discentes
responderam: Sim (27,50%); Parcialmente (27,30%); Não sabia opinar (25,70%); Não
(19,50%).  Nota-se  que 27,50% dos  alunos entrevistados  responderam que a  UESPI
possibilita a mobilidade acadêmica para instituições nacionais e internacionais  para
realização de atividades de ensino e pesquisa. 

Técnicos: 

Perguntas
11 - O atendimento ao público feito pelos gestores, docentes e técnico-
administrativos são satisfatórios?

Rótulos de Linha
Soma de

Quantidade %

NAO 4 50,0%

SIM 4 50,0%

Total Geral 8 100%
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Neste questionamento, 04 (quatro) técnicos administrativos afirmam que não é 
satisfatório e 04 (quatro) informam que é satisfatório. Assim, podemos compreender 
que 50% estão insatisfeitos e 50 % satisfeitos.

Discentes:

36. A UESPI apresenta boa imagem pública junto à sociedade piauiense?

Não Não sei opinar Parcialmente Sim
24,90% 5,40% 43,80% 25,90%

Em relação a UESPI apresentar uma boa imagem pública junto à sociedade piauiense,
os  discentes  responderam:  Não  (24,90%);  Não  sabia  opinar  (5,40%);  Parcialmente
(43,80%); Sim (25,90%). Nota-se que 43,80% dos alunos entrevistados responderam
que  a  UESPI  apresenta  parcialmente  uma  boa  imagem  pública  junto  à  sociedade
piauiense. 
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Técnicos: 

Perguntas 12 - Como você avalia a imagem externa da UESPI?

Rótulos de Linha
Soma de

Quantidade %

BOA 5 62,5%

PESSIMA 1 12,5%

REGULAR 2 25%

Total Geral 8 100%

Neste questionamento, 05 (cinco) técnicos administrativos avaliam como boa a 
imagem externa da UESPI, 01 (um) como péssima e 02 (dois) como regular. Dessa 
maneira, a maior parte dos técnicos-administrativos avaliam como boa.
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EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO

Discentes:

03. Como você avalia a forma de organização e gestão da UESPI?
Bom Excelente Não sei opinar Regular Ruins/Péssimos

18,90% 2,80% 8,80% 36% 33,50%

Em relação à avaliação da forma de organização e gestão da Universidade Estadual do
Piauí, obtiveram-se como respostas dos discentes: Excelente (2,80%); Bom (18,90%);
Regular (36%); Não sabia opinar (8,80%) e Ruins/Péssimos (33,50%). Nota-se que 36%
dos discentes  responderam que a  forma de organização e  gestão da  Universidade
Estadual do Piauí é regular. 

Docentes:

23 – Como você avalia a forma de organização e gestão da UESPI?
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Ao serem indagados sobre a forma de organização e gestão da UESPI, a maioria dos 
docentes expressaram resposta positiva, com 54,4% para opção bom e 7% para 
excelente. 36,8% as consideram regular e apenas 1,7% ruim.

Discentes: 

08. O funcionamento e a representatividade dos Colegiados e Conselhos da
UESPI cumprem os dispositivos regimentais e estatutários?

Não Não sei opinar Parcialmente Sim
8,90% 35,10% 32,10% 23,90%

Em relação ao funcionamento e a representatividade dos Colegiados e Conselhos da
UESPI os discentes responderam: Sim (23,90%); Parcialmente (32,10%); Não (8,90%) e
Não sabia opinar (35,10%). Nota-se que 35,10% dos discentes não sabem opinar sobre
o funcionamento e  a  representatividade  dos  Colegiados  e  Conselhos  da  UESPI  em
relação ao cumprimento dos dispositivos regimentais e estatutários.

Docentes: 

24 – O funcionamento e a representatividade dos órgãos (Colegiados, Conselhos de 
Campi/Núcleos e Conselhos Superiores) cumprem os dispositivos regimentais e 
estatutários?
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Nas respostas para a questão 24, observa-se que 70,2% dos professores afirmaram que
os órgãos que compõem a IES, como Colegiados, Conselhos de Campi/Núcleos e 
Conselhos superiores, cumprem inteiramente os dispositivos regimentais e 
estatutários, enquanto 20,2% afirmaram que são cumpridos parcialmente. Nesse 
quesito, 7,9% não opinaram e, ainda, 1,7% afirmaram que não cumprem.

Técnicos: 

Perguntas
16 - A representatividade dos colegiados cumprem com os regimentos e 
estatutos?

Rótulos de 
Linha

Soma de
Quantidade %

NAO SEI OPINAR 6 75%

SIM 2 25%

Total Geral 8 100%
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 Neste questionamento 06 (seis) técnicos administrativos NÃO souberam opinar e 02 
(dois) responderam que SIM. Portanto, uma ampla maioria não soube opinar, 
revelando a necessidade da publicização interna dos Regimentos e Estatutos da 
Universidade.

Docentes:

25 – A falta de autonomia financeira constitui um elemento de entrave para à gestão 
administrativa desta IES?

Um maior número de docentes acredita que a falta de autonomia financeira da UESPI 
é um elemento de entrave para a gestão administrativa. Pode-se confirmar este dado 
nas respostas à questão 25, onde 76,3% dos professores optaram por sim. Ainda sobre 
esse ponto, 12,3% consideram um entrave parcial, 8,8% não souberam opinar e 2,6% 
acreditam que não se constitui um entrave.
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Discentes: 

14. Os recursos públicos gerenciados pela UESPI são bem aplicados e atendem às
necessidades das atividades de “Ensino, Pesquisa e Extensão” da Instituição?

Não Não sei opinar Parcialmente Sim
36,20% 18,10% 32,30% 13,30%

Em relação aos recursos públicos gerenciados pela Universidade Estadual do Piauí, os
discentes responderam: Sim (13,30%); Parcialmente (32,30%); Não (36,20%) e  Não
sabia opinar (18,10%). Nota-se que 36,20% dos discentes entrevistados responderam
que  os  recursos  públicos  gerenciados  pela  UESPI  não  são  bem  aplicados  e  não
atendem  às  necessidades  das  atividades  de  “Ensino,  Pesquisa  e  Extensão”  da
Instituição.
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Docentes: 

26 – Os recursos públicos destinados para à UESPI atendem às necessidades das 
atividades de “Ensino, Pesquisa e Extensão”?

Em referência aos recursos públicos que são recebidos pela IES, para serem destinados
às necessidades de ensino, pesquisa e extensão, 56,1% dos docentes responderam que
não atendem a essas necessidades e 31,6% acreditam que somente atendem 
parcialmente. 7,9% não souberam responder e apenas 4,4% afirmaram que os 
recursos são suficientes.

Técnicos: 

Perguntas
17 - Com relação a sustentabilidade financeira, os recursos orçamentários da 
Instituição são distribuídos e aplicados de forma eficiente?

Rótulos de 
Linha

Soma de
Quantidade %

NAO 3 37,5%
NAO TENHO 
INFORMAÇÃO 4 50,0%

SIM 1 12,5%

Total Geral 8 100%
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Nesta pergunta 03 (três) técnicos responderam que NÃO, 04 (quatro) revelaram não 
conhecer tal informação e apenas 01 (um) admite que SIM, ha eficiência na 
distribuição e aplicação do orçamento. Assim, a maioria dos entrevistados 
desconhecem tal informação revelando a necessidade de maior transparência na 
execução do Orçamento da Universidade.

Discentes: 

17. Há transparência na gestão dos recursos financeiros da UESPI?

Não Não sei opinar Parcialmente Sim
41,80% 35,60% 16,30% 6,20%

Em  relação  a  transparência  na  gestão  dos  recursos  financeiros  da  Universidade
Estadual do Piauí, os discentes responderam: Sim (6,20%); Parcialmente (16,30%); Não
(41,80%) e Não sabia opinar (35,60%). Nota-se que 41,80% dos discentes entrevistados
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responderam que a Universidade Estadual do Piauí não tem transparência na gestão
dos recursos financeiros.

Docentes: 

27 – Há transparência na gestão dos recursos financeiros da UESPI?

Ao serem questionados a respeito da transparência na gestão dos recursos financeiros 
da UESPI, as respostas dos docentes demonstraram um empate, onde 31% acreditam 
que sim e o mesmo percentual afirmou não saber opinar. Ainda sobre essa questão, 
28% dos respondentes marcaram a opção parcialmente e 11% acreditam que não 
existe transparência.

Técnicos: 

Perguntas 18 - Existe transparência na gestão dos recursos públicos da UESPI?

Rótulos de Linha
Soma de

Quantidade %

NAO 1 12,5%
NAO TENHO 
INFORMAÇÃO 6 75%

PARCIALMENTE 1 12,5%

Total Geral 8 100%
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No questionamento acima 01 (um) técnico administrativo respondeu que NÃO, não ha
transparência na gestão dos recursos, 06 (seis) revelaram não conhecer tal informação
e  apenas  01  (um)  respondeu  que  existe  transparência  parcial.  Portanto,  a
transparência  é  uma  política  que  deve  ser  melhor  trabalhada  internamente  neste
Centro.  

Perguntas
13 - A UESPI possui uma política de incentivo à formação e capacitação 
técnico-administrativo?

Rótulos de 
Linha

Soma de
Quantidade %

NAO 4 50,0%

NAO SEI OPINAR 3 37,5%

SIM 1 12,50%

Total Geral 8 100%
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Nesse questionamento, 04 (quatro) técnicos administrativos não conhecem essa 
política de incentivo, 03 (três) não emitem opinião e 01 (um) afirma conhecer. Dessa 
forma, o percentual de conhecimento é mínimo.

Perguntas

14 - Como você avalia a possibilidade em participar de projetos que integre 
docentes, discentes e técnico-administrativos, em relação a política de ensino, 
pesquisa e extensão realizada pela UESPI?

Rótulos de Linha
Soma de

Quantidade %

BOA 1 12,5%

EXCELENTE 2 25%

NAO OFERECE 2 25%

REGULAR 3 37,5%

Total Geral 8 100%

Neste questionamento, 01 (um) técnico administrativo avalia essa possibilidade como
BOA, 02 (dois) avaliaram como EXCELENTE, 02 (dois) avaliam como INEXISTENTE e 03
(três)  avaliaram  como  REGULAR.  Assim,  a  maioria  dos  técnicos  avaliaram
positivamente  projetos  que  integrem  a  comunidade  acadêmica,  apesar  de  uma
minoria dos entrevistados não reconhecer tal ação.

Perguntas
15 - A participação dos técnico-administrativos nos órgãos de gestão 
e colegiados, é satisfatória?

Rótulos de Linha
Soma de

Quantidade %
NAO 3 37,5%
NAO SEI OPINAR 3 37,5%
PARCIALMENTE 2 25%
Total Geral 8 100%
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Nesta questão 03 (três) técnicos administrativos NÃO acharam satisfatório, 03 (três)
NÃO  souberam  opinar  e  02  (dois)  se  mostraram  PARCIALMENTE  satisfeitos.  Neste
caso,  a soma dos insatisfeitos com os que não souberam opinar demonstra que tal
política precisa ser melhor trabalhada internamente no Centro de Ciências da Saúde da
UESPI.  
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Eixo 5: INFRAESTUTURA

Discentes:

02. As salas de aula da UESPI são (considerando acústica, luminosidade, ventilação,
refrigeração, Datashow, carteiras, etc.):

Bom Excelente Não sei opinar Regular Ruins/Péssimos
6,20% 1,40% 4,80% 28,10% 59,50%

Em relação às  salas  de aula  da  Universidade  Estadual  do  Piauí,  observa-se  que os
discentes responderam Bom (6,20%), Excelente (1,40%), Regular (28,10%), não sabia
opinar  (4,80%)  e  ruim/péssimo  (59,10%).  Nota-se  que  59,10%  dos  discentes
responderam que as salas de aula da Universidade Estadual do Piauí (considerando
acústica,  luminosidade,  ventilação,  refrigeração,  Datashow,  carteiras,  etc.),  são
ruins/péssimos.
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Docentes: 

28 – As salas de aula:

Acerca das salas de aula da IES, apenas 19,3% dos docentes as consideram boas e 0,9%
excelentes. Um percentual de 41,2% as julgaram como regulares e 38,6% ruins, 
indicando necessidade de melhorias nesse ponto, na percepção desses respondentes. 

Técnicos: 

Perguntas 20 - Salas de aula:

Rótulos de Linha
Soma de

Quantidade %

BOA 3 37,5%

PESSIMA 1 12,5%

REGULAR 4 50,0%

Total Geral 8 100%
Na avaliação das salas de aulas 03 (três) técnicos administrativos avaliaram como BOA, 04 (quatro)
avaliaram com REGULAR e apenas 01(um) dos entrevistados avaliou como PÉSSIMA. Portanto, uma
avaliação satisfatória das salas de aula.

Discentes: 

09. Os laboratórios de informática 
são?
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Bom Excelente Não se aplica Não sei
opinar

Regular Ruins/
Péssimos

2,40% 1% 24,30% 17,70% 11,90% 42,60%

Em relação aos laboratórios de informática os discentes responderam: Excelente (1%);
Bom (2,40%); Regular (11,90%); Não sabia opinar (17,70%); Não se aplica (24,30%) e
Ruins/Péssimos (42,60%). Nota-se que 42,60% dos discentes estão insatisfeitos com os
laboratórios de informática. 

13. Os laboratórios de atividades práticas são?

Bom Excelente Não se aplica Não sei
opinar

Regul
ar

Ruins/
Péssimos

7,40% 2,20% 2,20% 7,60% 34,10
% 46,60%

Em relação os laboratórios de atividades práticas os discentes responderam: Excelente
(2,20%);  Bom  (7,40%);  Regular  (34,10%);  Não  se  aplica  (2,20%),  Não  sabia  opinar
(7,60%) e Ruins/Péssimos (46,60%). Nota-se que 46,60% dos discentes entrevistados
responderam que os laboratórios de atividades práticas são ruins/péssimos.
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Docentes: 

29 – Os laboratórios:

Sobre os laboratórios, 15,8% dos professores consideram bons, 1,7% excelentes, 4,4% 
não souberam opinar, 44,7% regulares e 33,3% ruins. Nota-se que a maioria dos 
professores considera os laboratórios regulares ou ruins. 

Técnicos: 

Perguntas 21 - Laboratórios:

Rótulos de 
Linha

Soma de
Quantidade %

BOA 2 25%
PESSIMA 2 25%
REGULAR 4 50,0%
Total Geral 8 100%
Na avaliação dos Laboratórios 02 (dois) avaliaram como BOA, 02 (dois) como PÉSSIMA e 04 (quatro)
avaliaram  com  REGULAR.  Portanto,  os  Laboratórios  encontram-se  em  situação  REGULAR  para
maioria dos entrevistados.
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Discentes: 

18.  Os  serviços  de  internet  e  os  recursos  de  tecnologia  de  informação  e
comunicação da UESPI são:

Bom Excelente Não se aplica Não sei opinar Regula
r Ruins/Péssimos

4,60
%

1,20% 6% 6,80% 17,70% 63,70%

Em  relação  os  serviços  de  internet  e  os  recursos  de  tecnologia  de  informação  e
comunicação da UESPI, os discentes responderam: Excelente (1,20%); Bom (4,60%);
Regular  (17,70%);  Não  se  aplica  (6%);  Não  sabia  opinar  (6,80%)  e  Ruins/Péssimos
(63,70%).  Nota-se  que  63,70%  dos  discentes  entrevistados  responderam  que  os
serviços  de internet  e os  recursos  de tecnologia de informação e  comunicação da
UESPI são ruins/péssimos.
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Docentes: 

30 – Os serviços de internet e os recursos de tecnologia de informação e comunicação

Observa-se no quesito internet, que 3,5% dos professores consideram boas, 0,9% não 
souberam responder, 34,2% regulares e 61,4% ruins. Identifica-se que a maioria dos 
professores considera que o serviço de internet e os recursos tecnológicos são ruins.

Discentes: 

21. As clínicas/hospitais de ensino de práticas são?

Bom Excelent
e

Não se aplica Não sei opinar Regular Ruins/
Péssimos

26,10
%

7,60% 4,60% 23,30% 25,70% 12,70%
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Em relação às clínicas/hospitais de ensino de práticas, os discentes responderam: 
Excelente (7,60%); Bom (26,10%); Regular (25,70%); Não se aplica (4,60%); Não sabia 
opinar (23,30%) e Ruins/Péssimos (12,70%).

Docentes: 

31 – As clínicas/hospitais de ensino e práticas

Entre os docentes, 26,3% responderam ser bons, 11,4% excelentes, 12,3% não 
souberam opinar, 36,8% regulares e 13,1% ruins. Verifica-se que a maioria dos 
professores do CCS considera  os locais de práticas de ensino regulares ou bons. 
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Discentes: 

23.  A  Biblioteca  Comunitária  (salas  de  estudo/leitura  e  acervo,  incluindo
periódicos: jornais e revistas, e acesso ao acervo para os alunos) é:

Bom Excelente Não sei opinar Regular Ruins/
Péssimos

13,70% 2,80% 9,70% 34,90% 38,80%

Em  relação  a  Biblioteca  Comunitária  (salas  de  estudo/leitura  e  acervo,  incluindo
periódicos:  jornais  e  revistas,  e  acesso  ao  acervo  para  os  alunos), os  discentes
responderam:  Bom (13,70%);  Excelente  (2,80%);  Não sabia  opinar  (9,70%);  Regular
(34,90%);  Ruins/péssimo (38,80%).  Nota-se que 38,80% dos discentes entrevistados
responderam que a Biblioteca Comunitária,  incluindo periódicos:  jornais,  revistas  e
acesso ao acervo para os alunos são ruins/péssimos.   
 

26. A Biblioteca Setorial (salas de estudo/leitura e acervo, incluindo periódicos: 
jornais e revistas, e acervo para os alunos) de seu Centro ou Campus fora de 
Sede é:

Bom Excelente Não sei opinar Regular Ruins/Péssimos
12,70% 2,20% 16,70% 32,90% 35,40%
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Em relação a Biblioteca Setorial (salas de estudo/leitura e acervo, incluindo periódicos:
jornais e revistas, e acervo para os alunos) de seu Centro ou Campus fora de Sede, os
discentes responderam: Bom (12,70%); Excelente (2,20%); Não sabia opinar (16,70%);
Regular  (32,90%);  Ruins/  Péssimos  (35,40%).  Nota-se  que  35,40%  dos  discentes
entrevistados responderam que a Biblioteca Setorial,  incluindo periódicos, jornais e
revistas, e acervo para os alunos, são ruins/péssimos. 

Docentes:

32 – A Biblioteca

Sobre a biblioteca, 9,6% dos professores do CCS julgam-na boa, 3,5% não souberam 
opinar, 43,8% regular e 43% ruim. Observa-se que a maioria dos professores julgam a 
biblioteca do CCS regular ou ruim. 
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Técnicos: 

Perguntas 22 - Bibliotecas:

Rótulos de 
Linha

Soma de
Quantidade %

BOA 3 37,5%
PESSIMA 3 37,5%
REGULAR 2 25%
Total Geral 8 100%
Na avaliação da Biblioteca 03 (três) técnico administrativo avaliaram como BOA, 03 (três) como
PÉSSIMA e 02 como REGULAR, Portanto, a soma dos que avaliam como BOA mais REGULAR supera
os votos negativos atribuídos a Biblioteca do CCS.

Discentes: 

29. Os auditórios da UESPI são:

Bom Excelente Não se
aplica Não sei opinar Regula

r Ruins/Péssimos

27,10% 6,40% 1,40% 4,40% 42,40
% 18,30%

Em  relação  aos  auditórios  da  UESPI,  os  discentes  responderam:  Bom  (27,10%);
Excelente (6,40%); Não se aplica (1,40%); Não sabia opinar (4,40%); Regular (42,40%);
Ruins/Péssimos  (18,30%).  Nota-se  que  42,40%  dos  discentes  responderam  que  os
auditórios da UESPI são regulares. 

Docentes: 
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33 – O auditório:

Sobre o auditório, os professores do CCS consideram que 43,8% é bom, 8,8% 
excelente, 34,2% regular e 13,1% ruim. Nota-se que a maioria dos professores 
considera o auditório do CCS bom ou excelente.

Técnicos: 

Perguntas 23 - Auditórios:

Rótulos de 
Linha

Soma de
Quantidade %

BOA 6 75%
PESSIMA 1 12,5%
REGULAR 1 12,5%
Total Geral 8 100%
Na avaliação do Auditório  06 (seis)  técnico administrativo avaliaram como BOA,  01 (um) como
PÉSSIMA e 01 (um) como REGULAR, Portanto, o Auditório do Centro foi bem avaliado pela maioria

Discentes: 

30. As áreas de convivência/lazer e as lanchonetes da UESPI são:

Bons Excelentes Regular Ruins/Péssimos
20,30% 3,80% 36,80% 39%
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Em relação às  áreas  de  convivência/lazer  e  as  lanchonetes  da  UESPI,  os  discentes
responderam: Bons (20,30%);  Excelentes (3,80%);  Regular  (36,80%);  Ruins/Péssimos
(39%).  Nota-se que 39% dos discentes entrevistados responderam que as áreas de
convivência/lazer e as lanchonetes da UESPI são ruins/péssimas. 

Docentes: 

34 – As áreas de convivência/lazer

Sobre as áreas de convivência e lazer do CCS, 16,7% dos professores acham boas, 0,9% 
excelentes, 44,7% regulares e 37,7% ruins. Nota-se que a maioria dos professores 
consideram regulares ou ruins. 
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Técnicos: 

Perguntas 25 - Espaços de lazer e convivência:

Rótulos de 
Linha

Soma de
Quantidade %

BOA 1 12,5%
PESSIMA 3 37,5%
REGULAR 4 50,0%
Total Geral 8 100%
Na avaliação dos Espaços de Lazer 01 (um) técnico administrativo avaliou como BOA, 03 (três) como
PÉSSIMA e 04 (quatro) como REGULAR, Portanto, os Espaços de Lazer do Centro de Ciências da
Saúde se encontram em situação de regularidade pra maioria.

Discentes:

32. Os bebedouros da UESPI são:
Bons Excelentes Regular Ruins/Péssimos

12,30% 1,80% 32,30% 53,60%

Em relação  aos  bebedouros  da  UESPI,  as  respostas  obtidas  foram:  Bons  (12,30%);
Excelentes (1,80%); Regular (32,30%); Ruins/Péssimos (53,60%). Nota-se que 53,60%
dos  discentes  entrevistados  responderam  que  os  bebedouros  da  UESPI  são
ruins/péssimos. 
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Docentes: 

35 – Os bebedouros:

Os professores do CCS conceituam os bebedouros da instituição da seguinte forma: 
12,3% bons, 0,9% excelentes, 1,7% não soube opinar, 41,2% regulares e 4,8% ruins. 
Observa-se que a maioria considera os bebedouros regulares ou bons.  

Discentes: 

.34. Os banheiros da UESPI são:
Bons Excelentes Regular Ruins/Péssimos
8,20% 1,20% 34,90% 55,80%
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Em  relação  aos  banheiros  da  UESPI,  as  respostas  obtidas  foram:  Bons  (8,20%);
Excelentes (1,20%); Regular (34,90%); Ruins/péssimos (55,80%). Nota-se que 55,80%
dos  discentes  entrevistados  responderam  que  os  banheiros  da  UESPI  são
ruins/péssimos.  

Técnicos: 

Perguntas 24 - Banheiros:

Rótulos de 
Linha

Soma de
Quantidade %

BOA 2 25%
PESSIMA 1 12,5%
REGULAR 5 62,50%
Total Geral 8 100%
Na avaliação dos Banheiros 02 (seis) técnico administrativo avaliaram como BOA, 01 (um) como
PÉSSIMA e 05 (cinco) como REGULAR, Portanto, os Banheiros do Centro de Ciências da Saúde se
encontram em situação de regularidade pra maioria.

Docentes: 

36 – Os banheiros:

Sobre os banheiros do CCS, 8,8% dos professores opinaram que são bons, 0,9% 
excelentes, 0,9% não souberam opinar, 34,2% regulares e 55,3% ruins. Verifica-se que 
a maioria considera os banheiros do CCS ruins.
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Discentes: 

37. As condições de acesso e segurança ao público interno e externo da UESPI são

Bons Excelentes Regular Ruins/Péssimos
15,10% 1,60% 36% 47,20%

Em relação às condições de acesso e segurança ao público interno e externo da UESPI,
as  respostas  obtidas  foram:  Bons  (15,10%);  Excelentes  (1,60%);  Regular  (36%);
Ruins/Péssimos  (47,20%).  Nota-se  que  47,20%  dos  discentes  entrevistados
responderam que às condições de acesso e segurança ao público interno e externo da
UESPI são ruins/péssimos.  

Docentes: 

37 – As condições de acesso e segurança ao público interno e externo:
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Os professores do CCS consideram que a segurança do CCS está boa para 22,8%, 
excelente para 0,9%, não souberam opinar para 0,9%, regulares para 33,3% e ruins 
para 42,1%. Conclui-se que a maioria dos professores considera a segurança do CCS 
ruim. 

Discentes: 

38. O Restaurante Universitário, em termos de estrutura física e alimentação é:

Bom Excelente Não sei opinar Regular Ruins/Péssimos
8,40% 2,20% 33,70% 19,50% 36,20%

Em relação ao Restaurante Universitário, em termos de estrutura física e alimentação,
as  respostas  obtidas  foram:  Bom  (8,40%);  Excelente  (2,20%),  Não  sabia  opinar
(33,70%);  Regular  (19,50%);  Ruins/Péssimos  (36,20%).  Nota-se  que  36,20%  dos
discentes entrevistados responderam que o Restaurante Universitário em termos de
estrutura física e alimentação é ruim/péssimo. 
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Docentes: 

38 – A cozinha comunitária, em termos de estrutura física e alimentação:

Sobre a cozinha comunitária, 10,5% dos professores consideram boa, 1,7% excelente, 
10,5% não se aplica, 57% nunca utilizou, 13,1% regular e 7% ruim. Observa-se que a 
maioria dos professores não utiliza a cozinha comunitária. 

Técnicos: 

Perguntas 19 - Setor de Trabalho:

Rótulos de 
Linha

Soma de
Quantidade %

BOA 2 25%
PESSIMA 3 37,5%
REGULAR 3 37,5%
Total Geral 8 100%
Na avaliação do setor de trabalho 02 (dois) técnicos avaliaram como BOA, 03 (três) como PÉSSIMA,
e 03 como REGULAR. Assim, para a maioria dos entrevistados
existe a necessidade de melhoras nessa área.
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Perguntas 26 - Acesso à Internet:

Rótulos de 
Linha

Soma de
Quantidade %

BOA 4 50,0%

PESSIMA 4 50,0%

Total Geral 8 100%

Na  avaliação  da  internet  disponibilizada  pelo  Centro  04  (quatro)  técnicos
administrativos avaliaram como BOA, e 04 (quatro) técnico avaliaram como PÉSSIMA.
Portanto, existe uma divisão de opiniões a respeito da internet fornecida pelo CCS.

Técnicos:
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