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1. INTRODUÇÃO

1.1. DA INSTITUIÇÃO

Este documento constitui o relatório setorial de autoavaliação institucional do

Campus Professor Possidônio Queiroz, unidade acadêmica da Universidade Estadual do

Piauí localizada na cidade de Oeiras, que atende à população do território do Vale do

Canindé - centro-sul do Piauí. Esta unidade acadêmica foi criada através do Decreto

Estadual 10.239 de 24 de janeiro de 2000. É constituída atualmente de 04 (quatro) cursos

regulares presenciais de graduação e de uma unidade da Universidade Aberta do Brasil que

oferta cursos de graduação à distância.

1.2. DA CPA SETORIAL

A atual Comissão Própria de Avaliação Setorial do Campus Professor Possidônio

Queiroz foi nomeada através da Portaria número 0400 de 11 de dezembro de 2020 para o

biênio 2020-2022 e é constituída dos seguintes membros:

REPRESENTANTES DOCENTES

- Harlon Homem de Lacerda Sousa, matrícula n° 268495-X, Coordenador;

- Fúlvio de Oliveira Saraiva, matrícula n° 332066-9, membro;

- Katyanna de Brito Anselmo, matrícula n° 332070-7, membro;

- Ana Angélica Lima Gondim, matrícula n° 332063-4, membro;

- Lucivando Ribeiro Martins, matrícula n° 318247-9, suplente;

- Elimar Barbosa de Barros, matrícula n° 332073-1, suplente;

- Thiago Reisdorfer, matrícula n° 332077-4, suplente;

- Karla Maria Marques Peixoto, matrícula n° 332064-2, suplente.

REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

- Arlam Marques da Rocha, matrícula n° 281506-X, membro;

- Francisco Dhonis Alves de Souza, matrícula n° 269736-0, membro;

- Cícera Isabel Alves Borges, matrícula n° 269741-6, suplente;

- Eliane Maria de Sousa, matrícula n° 269987-7, suplente.

REPRESENTANTES DISCENTES

- Valdileia Silva e Sousa, curso de Pedagogia, membro;

- Chrigor Augusto Libério, curso de História, membro;
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- Letícia Oliveira de Souza, curso de Pedagogia, suplente;

- Paulo José Martins, curso de Matemática, suplente.

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

- Alyni Ferreira Costa, membro;

- Elieth Vitória dos Santos, membro;

- Millena Victória de Sousa Faustino, suplente;

- Teresa Cristina de Araújo Sousa, suplente.

1.3. PLANEJAMENTO

De acordo com Plano de Desenvolvimento institucional em vigor, referente ao

período 2017-2021, o planejamento estratégico de autoavaliação institucional da UESPI

seguindo a Portaria Normativa MEC 040/2007, republicada em 2010, na Lei 10.861/2004 e

Nota Técnica INEP/DAES/CONAES 065/2014 observa:

A CPA estimula a participação da Comunidade Universitária no processo de
autoavaliação com a realização do Seminário Local de Autoavaliação que,
desde 2016, ocorre nos 12 Campi e 3 Programas mantidos pela UESPI.
Com a realização do Seminário Local, há a sensibilização e a
conscientização dos diversos segmentos acadêmicos para a adesão ao
processo de autoavaliação. / Com a sensibilização prévia realizada nos
Seminários Locais, a participação da comunidade universitária na
autoavaliação está garantida no sítio oficial da Universidade, mediante o
acesso ao aluno online, professor online e técnico online, ao longo de todo o
mês de novembro de cada ano. Dessa forma se materializa a coleta de
dados relativos ao planejamento e desenvolvimento institucional, políticas
acadêmicas, políticas de gestão e infraestrutura física. (PDI, p. 151)

Assim, ainda de acordo com o PDI, a Universidade Estadual do Piauí, fundamenta

seu processo de autoavaliação institucional no indicadores internos, a partir dos

questionários indicados na citação acima, e externos tais como: ENADE, Comissões de

Verificação In loco e outras ações realizadas pela Instituição para garantir a publicidade e

avaliação dos dados levantados.
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2. METODOLOGIA

2.1. INSTRUMENTOS DE COLETA

Os instrumentos de coleta de dados, como descrito acima, a partir do Plano de

Desenvolvimento Institucional, são questionários com perguntas formuladas com o objetivo

de atender aos temas dos 05 Eixos de Autoavaliação institucional aplicados através dos

sistemas de acesso da comunidade acadêmica: aluno on-line, professor on-line e técnico

on-line.

2.2. SEGMENTOS CONSULTADOS

Os segmentos consultados são: corpo docente, corpo discente e corpo

técnico-administrativo. Segue abaixo descrição do universo do segmentos no Campus

Professor Possidônio Queiroz e os respondentes (participantes):

SEGMENTO UNIVERSO PARTICIPANTES

DOCENTE 20 17

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 4 2

DISCENTE 405 85

TOTAL 429 104

SEGMENTO DISCENTE UNIVERSO PARTICIPANTES

BACHARELADO EM
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA (EAD)

53 17

ESPECIALIZAÇÃO EM
GESTÃO PÚBLICA (EAD)

38 01

LICENCIATURA PLENA EM
LETRAS/ESPANHOL (EAD)

31 01

LICENCIATURA PLENA EM
PEDAGOGIA (EAD)

19 01

LICENCIATURA PLENA EM
HISTÓRIA

140 21
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LICENCIATURA PLENA EM
LETRAS/PORTUGUÊS

55 23

LICENCIATURA PLENA EM
MATEMÁTICA

12 05

LICENCIATURA PLENA EM
PEDAGOGIA

57 16

TOTAL 405 85

2.3. TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DADOS

A técnica utilizada é a quantificação das respostas levantadas nos questionários, por

segmento e por eixo, bem como a sua interpretação qualitativa.
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3. DESENVOLVIMENTO

No âmbito do Campus Professor Possidônio Queiroz, em 2019, tínhamos: 20

docentes efetivos; 04 técnicos-administrativos efetivos; 405 discentes. Os questionários

foram respondidos por: 17 docentes; 02 técnicos-administrativos; 85 discentes (ver página

05).

3.1.  EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação

O Eixo 01: “Planejamento e Avaliação Institucional” que atende à Dimensão 8 foi

avaliado a partir de 03 questões: conhecimento de existência e funcionamento da Comissão

Própria de Avaliação institucional; conhecimento dos resultados da autoavaliação

divulgados; conhecimento da utilização dos resultados da avaliação interna no PDI e na

gestão.

Para as questões relativas a este eixo foram obtidos os seguintes dados,

demonstrados através dos gráficos abaixo:

Questão 01: conhecimento de existência e funcionamento da Comissão Própria de

Avaliação institucional

No segmento técnico-administrativo, as duas pessoas responderam que sim. Entre

os docentes, 14 responderam que sim e 03 responderam que conhecem parcialmente.
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Entre os discentes 18 responderam que sim; 31 responderam que não; 15 parcialmente; 22

não souberam opinar. Ao juntarmos os dados dos 03 segmentos para esta questão,

percebemos que a maioria da comunidade do campus conhece ou conhece parcialmente a

existência e o funcionamento da Comissão Própria de Avaliação Local. Entre os discentes,

uma parcela significativa diz não conhecer ou não saber opinar.

Questão 02: Você tem conhecimento dos resultados da avaliação interna da UESPI (CPA)
que são divulgados no ano seguinte a esta avaliação?

No segmento técnico-administrativo, houve uma resposta sim e outra não. Entre os

docentes, 04 responderam que sim e 07 responderam que conhecem parcialmente,

enquanto 06 responderam não. Entre os discentes, 20 responderam que sim; 30

responderam que não; 16 parcialmente; 19 não souberam opinar. Ao juntarmos os dados

dos 03 segmentos para esta questão, percebemos que a maioria da comunidade do

campus conhece ou conhece parcialmente os dados da avaliação interna da UESPI

divulgados pela Comissão Própria de Avaliação. Entre os discentes, uma parcela

significativa diz não conhecer ou não saber opinar.

Questão 03: Você tem conhecimento da utilização dos resultados da avaliação interna da
UESPI no Planejamento Institucional e na gestão?
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No segmento técnico-administrativo, as duas pessoas responderam que não tem

conhecimento. Entre os docentes, 06 responderam que sim; 05 responderam que não e 07

responderam que conhecem parcialmente. Entre os discentes 15 responderam que sim; 33

responderam que não; 20 parcialmente; 17 não souberam opinar. Ao juntarmos os dados

dos 03 segmentos para esta questão, percebemos que a maioria da comunidade do

campus não conhece ou conhece parcialmente a utilização dos dados da avaliação pela

gestão universitária. Entre os discentes, uma parcela significativa diz não conhecer ou não

saber opinar.

RESUMO DO EIXO 01

A partir dos dados apresentados e analisados para este Eixo, entendemos que a
Comunidade Acadêmica do Campus Professor Possidônio Queiroz, que respondeu às
avaliações, tem um conhecimento parcial do planejamento e avaliação institucional
totalizando: 33,8% não conhecem; 21,7% conhece parcialmente; 25.5% conhecem; 18,5%
não sabem opinar; 0,6% não tem conhecimento. (ver gráfico abaixo)
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3.2.  EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição

O Eixo 02: “Desenvolvimento Institucional” que atende às Dimensões 1 e 3 foi

avaliado a partir de 06 questões: Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional da

UESPI?; 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?; A UESPI

oferece bolsas de apoio aos discentes em situação de vulnerabilidade social (ações

afirmativas) e outras ações de interesse social?; A UESPI proporciona condições de

acessibilidade (rampas, banheiros adaptados, bebedouros, internet, estacionamento

demarcado para pessoa com deficiência - PcD)?; A UESPI proporciona a divulgação do

conhecimento para setores da comunidade através de cursos, palestras, seminários e

eventos científicos?; A UESPI proporciona ações que promovam iniciativas de incubadoras,

empresas juniores e capacitação de recursos?

Para as questões relativas a este eixo foram obtidos os seguintes dados, demonstrados
através dos gráficos abaixo:
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Questão 01: Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional da UESPI?

No segmento técnico-administrativo, as duas pessoas responderam que sim. Entre

os docentes, 14 responderam que sim e 03 responderam que conhecem parcialmente.

Entre os discentes 17 responderam que sim; 31 responderam que não; 29 parcialmente; 08

não souberam opinar. Ao juntarmos os dados dos 03 segmentos para esta questão,

percebemos que a maioria da comunidade do campus conhece ou conhece parcialmente o

Plano de Desenvolvimento Institucional. Entre os discentes, uma parcela significativa diz

não conhecer ou não saber opinar.

Questão 02: 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?



12

No segmento técnico-administrativo, as duas pessoas responderam que sim. Entre

os docentes, 11 responderam que sim e 05 responderam que conhecem parcialmente e 01

respondeu que não. Entre os discentes 41 responderam que sim; 09 responderam que não;

20 parcialmente; 15 não souberam opinar. Ao juntarmos os dados dos 03 segmentos para

esta questão, percebemos que a maioria da comunidade do campus conhece ou conhece

parcialmente a missão institucional da UESPI.

Questão 03: A UESPI oferece bolsas de apoio aos discentes em situação de vulnerabilidade
social (ações afirmativas) e outras ações de interesse social?
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No segmento técnico-administrativo, as duas pessoas responderam que sim. Entre

os docentes, 14 responderam que sim e 01 responderam que não e 02 que não souberam

opinar. Entre os discentes 52 responderam que sim; 13 responderam que não; 20

parcialmente. Ao juntarmos os dados dos 03 segmentos para esta questão, percebemos

que a maioria da comunidade do campus entende que a Instituição oferece bolsas de apoio

aos discentes em situação de vulnerabilidade social.

Questão 04: A UESPI proporciona condições de acessibilidade (rampas, banheiros
adaptados, bebedouros, internet, estacionamento demarcado para pessoa com deficiência -
PcD)?
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Essa questão não consta no questionário para o segmento técnico-administrativo.

Entre os docentes, 04 responderam que sim e 09 responderam que proporciona

parcialmente e 04 responderam que não. Entre os discentes 43 responderam que sim; 12

responderam que não; 15 parcialmente. Ao juntarmos os dados dos 03 segmentos para

esta questão, percebemos que a maioria da comunidade do campus entende que a UESPI

proporciona ou proporciona parcialmente condições de acessibilidade para pessoas com

deficiência.

Questão 05: A UESPI proporciona a divulgação do conhecimento para setores da
comunidade através de cursos, palestras, seminários e eventos científicos?
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Esta questão foi aplicada apenas para os discentes. Entre eles 49 responderam que

sim; 05 responderam que não; 17 parcialmente; 04 não souberam opinar. Nesse sentido, há

uma avaliação positiva por parte deste segmento sobre as ações de divulgação do

conhecimento para setores da comunidade pela UESPI.

Questão 06: A UESPI proporciona ações que promovam iniciativas de incubadoras,
empresas juniores e capacitação de recursos?
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Esta questão foi aplicada apenas para os discentes. Entre eles, discentes 15

responderam que sim; 23 responderam que não; 13 parcialmente; 25 não souberam opinar.

Neste sentido, este segmento, no âmbito desta unidade acadêmica, não tem conhecimento

ou não sabe opinar sobre ações que promovam incubadoras, empresas juniores e captação

de recursos.

RESUMO DO EIXO 02

A partir dos dados apresentados e analisados para este Eixo, entendemos que a

Comunidade Acadêmica do Campus Professor Possidônio Queiroz, que respondeu às

avaliações, faz uma avaliação positiva das políticas de desenvolvimento institucional da

UESPI. Totalizando: 48,4% sim; 23,8% parcialmente; 18% não; 9.8% não souberam opinar.
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3.3. EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

O Eixo 03: “Políticas Acadêmicas” que atende às Dimensões 2, 4 e 9 foi avaliado a

partir de 17 questões: A matriz curricular do Projeto Pedagógico do seu Curso (PPC) é

adequada à formação pretendida para o futuro profissional?; As atividades de ensino,

pesquisa e extensão estão articuladas com as propostas do Projeto Pedagógico do Curso?;

O Coordenador de Curso apresenta empenho para o desenvolvimento e qualidade do

curso?; Respeitando a especificidade de cada disciplina há articulação entre teoria e prática

na operacionalização do currículo do seu curso de graduação?; O estágio obrigatório é

realizado em um momento adequado do fluxograma do curso; O Trabalho de Conclusão de

Curso (TCC) é relevante para sua formação?; A UESPI possibilita a mobilidade acadêmica

para instituições nacionais e internacionais para realização de atividades de ensino e

pesquisa?; A realização de atividades de iniciação científica e científico-culturais (atividades

complementares: congressos, seminários, encontros etc.), ocorrem:?; Você está satisfeito

com o seu curso?; Os meios de comunicação da UESPI (site, jornal, informativo, sistema

acadêmico, revistas, redes sociais etc.) são?; Você já fez uso da OUVIDORIA da UESPI?; A

UESPI apresenta boa imagem pública junto à sociedade piauiense?; Você está satisfeito

com a conduta profissional dos gestores e técnico-administrativos (secretários e pessoal de

atendimento ao público) nos diversos setores da UESPI?; Você está satisfeito com a

conduta profissional dos docentes da UESPI?; A UESPI oferece apoio ao desenvolvimento

acadêmico dos alunos, oportunizando a participação em atividades científicas, técnicas,

esportivas e culturais?; As políticas de apoio à permanência de estudantes (nivelamento,

bolsas, moradia, alimentação) são adequadas?; Os programas de apoio pedagógico e

psicológico aos discentes são adequados às demandas e ao contexto social?

Para as questões relativas a este eixo foram obtidos os seguintes dados, demonstrados
através dos gráficos abaixo:

Questão 01: A matriz curricular do Projeto Pedagógico do seu Curso (PPC) é adequada à
formação pretendida para o futuro profissional?
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Essa questão não consta no questionário para o segmento técnico-administrativo.

Entre os docentes, 15 responderam que sim e 02 responderam que atende parcialmente.

Entre os discentes 56 responderam que sim; 02 responderam que não; 15 parcialmente; 10

não souberam opinar. Ao juntarmos os dados dos segmentos para esta questão,

percebemos que a maioria da comunidade do campus entende que o PPC é adequada à

formação profissional.

Questão 02: As atividades de ensino, pesquisa e extensão estão articuladas com as
propostas do Projeto Pedagógico do Curso?
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Essa questão não consta no questionário para o segmento técnico-administrativo.

Entre os docentes, 14 responderam que sim e 03 responderam que parcialmente. Entre os

discentes 57 responderam que sim; 04 responderam que não; 16 parcialmente; 09 não

souberam opinar. Ao juntarmos os dados dos segmentos para esta questão, percebemos

que as atividades estão integradas.

Questão 03: O Coordenador de Curso apresenta empenho para o desenvolvimento e
qualidade do curso?
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Essa questão foi aplicada apenas para os discentes.. Entre eles, 41 responderam

que sempre; 13 responderam que quase sempre; 03 que não se apresenta; 11 não

souberam opinar. Ao analisarmos os dados para esta questão, percebemos que a maioria

da comunidade do campus avalia positivamente a atuação das coordenações de curso.

Questão 04: Respeitando a especificidade de cada disciplina há articulação entre teoria e
prática na operacionalização do currículo do seu curso de graduação?
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Essa questão não consta no questionário para o segmento técnico-administrativo.

Entre os docentes, 14 responderam que sim e 03 responderam que parcialmente. Entre os

discentes 44 responderam que sim; 05 responderam que não; 23 parcialmente; 14 não

souberam opinar. Ao juntarmos os dados dos segmentos para esta questão, percebemos

que a maioria da comunidade do campus entende que há relação entre teoria e práticas nas

disciplinas dos cursos..

Questão 05: O estágio obrigatório é realizado em um momento adequado do fluxograma do
curso
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Essa questão foi aplicada apenas para os discentes.. Entre eles, 47 responderam

que sim; 03 responderam que não; 15 parcialmente; 12 não souberam opinar e 02 disseram

que não se aplica. Ao juntarmos os dados para esta questão, percebemos que o momento

de realização do estágio probatório é adequado para a maioria dos respondentes.

Questão 06: O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é relevante para sua formação?
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Essa questão foi aplicada apenas para os discentes. Entre eles, 59 responderam

que sim; 05 responderam que não; 11 parcialmente; 09 não souberam opinar. Ao juntarmos

os dados para esta questão, percebemos que a maioria da comunidade do campus entende

que o TCC é relevante para a formação..

Questão 07: A UESPI possibilita a mobilidade acadêmica para instituições nacionais e
internacionais para realização de atividades de ensino e pesquisa?
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Essa questão foi aplicada apenas para o segmento discente.. Entre eles, 26

responderam que sim; 16 responderam que não; 16 parcialmente; 27 não souberam opinar.

Ao juntarmos os dados para esta questão, percebemos que a maioria da comunidade do

campus desconhece ou não reconhece que a UESPI possibilite a mobilidade acadêmica

para instituições nacionais e internacionais..

Questão 08: A realização de atividades de iniciação científica e científico-culturais
(atividades complementares: congressos, seminários, encontros etc.), ocorrem:?
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Essa questão não consta no questionário para o segmento técnico-administrativo.

Entre os docentes, 13 responderam que ocorrem frequentemente e 04 responderam que

ocasionalmente. Entre os discentes 37 responderam que frequentemente; 30 responderam

que ocasionalmente; 02 que nunca ocorreu; 15 não souberam opinar. Ao juntarmos os

dados dos segmentos para esta questão, percebemos que a maioria da comunidade do

campus avalia que há a oferta de atividades de iniciação científica e científico-culturais com

certa frequência

Questão 09: Você está satisfeito com o seu curso?
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Essa questão foi aplicada apenas para o segmento discente. Entre eles, 42

responderam que sim; 04 responderam que não; 18 parcialmente.. Ao juntarmos os dados

para esta questão, percebemos que a maioria dos estudantes do campus está satisfeita

com o curso escolhido.

Questão 10: Os meios de comunicação da UESPI (site, jornal, informativo, sistema
acadêmico, revistas, redes sociais etc.) são?
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Essa questão não consta no questionário para o segmento técnico-administrativo.

Entre os docentes, 01 respondeu que são excelentes; 09 responderam que são bons; 05

que são regulares e 02 responderam que são ruins ou péssimos. Entre os discentes 16

responderam que são excelentes; 27 responderam que são bons; 31 que são regulares; 09

que são ruins ou péssimos. Ao juntarmos os dados dos segmentos para esta questão,

percebemos que a maioria da comunidade do campus avalia como regulares os meios de

comunicação da UESPI.

Questão 11: Você já fez uso da OUVIDORIA da UESPI?
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Essa questão não consta no questionário para o segmento técnico-administrativo.

Entre os docentes, 14 responderam que nunca utilizaram e 03 responderam que não

conhecem. Entre os discentes 10 responderam que utilizaram e obtiveram resposta; 05

responderam que utilizaram e não obtiveram resposta; 02 que tentaram e não conseguiram;

43 que nunca utilizaram e 18 que não conhecem.. Ao juntarmos os dados dos segmentos

para esta questão, percebemos que a maioria da comunidade do campus não conhece ou

nunca utilizou a ouvidoria da UESPI.

Questão 12: A UESPI apresenta boa imagem pública junto à sociedade piauiense?
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Essa questão foi aplicada apenas para o segmento discente. Entre eles, 40

responderam que sim; 05 responderam que não; 33 parcialmente; 07 não souberam opinar.

Ao juntarmos os dados para esta questão, percebemos que a maioria da comunidade

discente do campus entende que a UESPI apresenta uma boa imagem para a sociedade

piauiense.

Questão 13: Você está satisfeito com a conduta profissional dos gestores e
técnico-administrativos (secretários e pessoal de atendimento ao público) nos diversos
setores da UESPI?
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Para o segmento técnico-administrativo, sim. Entre os docentes, 07 responderam

que é bom e 07 responderam que é regular, 02 responderam que é ruim e 01 não soube

opinar. Entre os discentes 43 responderam que sim; 08 responderam que não; 25

parcialmente; 10 não souberam opinar. Ao juntarmos os dados dos 03 segmentos para esta

questão, percebemos que a maioria da comunidade do campus está satisfeita com a

conduta profissional dos gestores da UESPI.

Questão 14:  Você está satisfeito com a conduta profissional dos docentes da UESPI?
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Essa questão foi aplicada apenas para o segmento discente. Entre eles, 48

responderam que sim; 05 responderam que não; 20 parcialmente; 12 não souberam opinar.

Ao juntarmos os dados para esta questão, percebemos que a maioria da comunidade

discente do campus avalia positivamente a conduta profissional dos docentes da UESPI.

Questão 15: A UESPI oferece apoio ao desenvolvimento acadêmico dos alunos,
oportunizando a participação em atividades científicas, técnicas, esportivas e culturais?
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Essa questão não consta no questionário para o segmento docente. Entre os

técnicos, 01 respondeu que sim e 01 não soube opinar. Entre os discentes 34 responderam

que sim; 10 responderam que não; 29 parcialmente; 12 não souberam opinar. Ao juntarmos

os dados dos segmentos para esta questão, percebemos que a maioria da comunidade do

campus entende que a UESPI oferece apoio ao desenvolvimento acadêmico dos alunos.

Questão 16: As políticas de apoio à permanência de estudantes (nivelamento, bolsas,
moradia, alimentação) são adequadas?
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Essa questão não consta no questionário para o segmento técnico-administrativo.

Entre os docentes, 02 responderam que são boas; 08 responderam que são regulares; 05

que são ruins ou péssimas e 02 não souberam opinar. Entre os discentes, 10 responderam

que são excelentes; 15 responderam que são boas; 28 que são regulares; 09 que são ruins

ou péssimas e 21 não souberam opinar. Ao juntarmos os dados dos segmentos para esta

questão, percebemos que a maioria da comunidade do campus avalia as ações de

permanência estudantil da UESPI como regulares.

Questão 17: Os programas de apoio pedagógico e psicológico aos discentes são
adequados às demandas e ao contexto social?
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Essa questão apenas para o segmento discente. Entre eles, 22 responderam que

sim; 08 responderam que não; 13 parcialmente; 18 nunca utilizaram; 08 informaram que o

serviço não está disponível; 17 não souberam opinar. Ao juntarmos os dados para esta

questão, percebemos que a maioria da comunidade do campus nunca utilizaram,

desconhecem ou não entendem que tais programas são adequados.

RESUMO DO EIXO 03

A partir dos dados apresentados e analisados para este Eixo, entendemos que a

Comunidade Acadêmica do Campus Professor Possidônio Queiroz, que respondeu às

avaliações, faz uma avaliação positiva das políticas acadêmicas da UESPI. Totalizando:

53,3% de respostas positivas; 25,2% de avaliação parcial; 7,7% de respostas negativas;

13,6% não souberam opinar; e, 0,1% indicaram que as perguntas não se aplicariam. O

gráfico abaixo não ponderou a questão de número 11, sobre a ouvidoria da UESPI, uma vez

que, em nossa perspectiva, não é possível analisar as respostas dadas àquela questão

como positivas ou negativas.
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No âmbito deste Eixo, podemos inserir os dados referentes a 04 questões aplicadas

ao segmento docente que coletaram: a experiência no magistério superior; o regime de

trabalho; a qualificação; e a carga horária dos docentes.

Gráfico 01 - Experiência no Magistério Superior
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05 professores atuam há mais de 10 anos no magistério superior; 08 entre 04 e 05 anos; e
04 entre 01 e 04 anos.

Gráfico 02 - Regime de Trabalho

Todos os respondentes são do quadro permanente, estatutário.

Gráfico 03 - Qualificação
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01 docente possui Pós-Doutorado; 06 possuem doutorado; 09 possuem mestrado e 01
possui especialização.

Gráfico 04 -  Carga Horária

14 docentes atuam em regime de dedicação exclusiva e 04 em Tempo Integral 40 horas.
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3.4. EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO
Dimensão 5: Políticas de Pessoal
Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira

O Eixo 04: “Políticas de Gestão” que atende às Dimensões 5, 6 e 10 foi avaliado a

partir de 04 questões: Como você avalia a forma de organização e gestão da UESPI?; O

funcionamento e a representatividade dos Colegiados e Conselhos da UESPI cumprem os

dispositivos regimentais e estatutários?; Os recursos públicos gerenciados pela UESPI são

bem aplicados e atendem às necessidades das atividades de “Ensino, Pesquisa e

Extensão” da Instituição?; Há transparência na gestão dos recursos financeiros da UESPI?

Para as questões relativas a este eixo foram obtidos os seguintes dados, demonstrados
através dos gráficos abaixo:

Questão 01: Como você avalia a forma de organização e gestão da UESPI?

Essa questão não consta no questionário para o segmento técnico-administrativo.

Entre os docentes, 12 responderam que é regular e 05 responderam que é bom. Entre os

discentes, 12 responderam que é excelente; 25 responderam que é bom; 36 que é regular;

04 que é ruim ou péssimo; 08 não souberam opinar. Ao juntarmos os dados dos segmentos

para esta questão, percebemos que a maioria da comunidade do campus avalia a forma de

organização e gestão da UESPI como regular.
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Questão 02: O funcionamento e a representatividade dos Colegiados e Conselhos da
UESPI cumprem os dispositivos regimentais e estatutários?

Essa questão não consta no questionário para o segmento técnico-administrativo.

Entre os docentes, 13 responderam que sim, 02 que não e 02 responderam que

parcialmente. Entre os discentes 31 responderam que sim; 05 responderam que não; 23

parcialmente; 26 não souberam opinar. Ao juntarmos os dados dos segmentos para esta

questão, percebemos que a maioria da comunidade do campus entende que os órgão

colegiados cumprem os dispositivos regimentais e estatutários..

Questão 03: Os recursos públicos gerenciados pela UESPI são bem aplicados e atendem
às necessidades das atividades de “Ensino, Pesquisa e Extensão” da Instituição?
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Essa questão não consta no questionário para o segmento técnico-administrativo.

Entre os docentes, 14 responderam que não e 03 responderam que parcialmente. Entre os

discentes, 28 responderam que sim; 14 responderam que não; 25 parcialmente; 19 não

souberam opinar. Ao juntarmos os dados dos segmentos para esta questão, percebemos

que a maioria da comunidade do campus reconhece que os recursos são bem aplicados ou

parcialmente aplicados.

Questão 04: Há transparência na gestão dos recursos financeiros da UESPI?
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Para o segmento técnico-administrativo, 01 entende que sim e 01 não tem

informação. Entre os docentes, 03 responderam que sim, 01 respondeu que não, 09

responderam que parcialmente e 04 não souberam opinar. Entre os discentes, 22

responderam que sim; 14 responderam que não; 18 parcialmente; 31 não souberam opinar.

Ao juntarmos os dados dos 03 segmentos para esta questão, percebemos que a maioria da

comunidade do campus não sabe opinar ou entende parcialmente que há transparência na

gestão dos recursos financeiros da UESPI.

Para este tema, foi aplicada uma questão para o segmento docente sobre a autonomia
financeira da UESPI:

A falta de autonomia financeira constitui um elemento de entrave para à gestão
administrativa desta IES?
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12 entendem que falta de autonomia financeira constitui um elemento de entrave à gestão
administrativa desta IES; 04 que parcialmente e 01 não soube opinar.

RESUMO DO EIXO 04

A partir dos dados apresentados e analisados para este Eixo, entendemos que a

Comunidade Acadêmica do Campus Professor Possidônio Queiroz, que respondeu às

avaliações, faz uma avaliação parcial ou não sabe opinar sobre as políticas de gestão da

UESPI. Totalizando: 36,6% avaliação positiva; 26,1% avalia como parciais; 23,2% não sabe

opinar; 14,1% avalia como negativa.
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3.5. EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA
Dimensão 7: Infraestrutura Física

O Eixo 05: “Infraestrutura Física” que atende à Dimensão 7 foi avaliado a partir de 13

questões: As salas de aula da UESPI são (considerando acústica, luminosidade,

ventilação, refrigeração, data-show, carteiras, etc); Os laboratórios de informática são?; Os

laboratórios de atividades práticas são?; Os serviços de internet e os recursos de tecnologia

de informação e comunicação da UESPI são; As clínicas/hospitais de ensino de práticas

são?; A Biblioteca Comunitária (salas de estudo/leitura e acervo, incluindo periódicos:

jornais e revistas, e acesso ao acervo para os alunos) é; 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; Os auditórios da UESPI são; As áreas de

convivência/lazer e as lanchonetes da UESPI são; Os bebedouros da UESPI são; Os

banheiros da UESPI são; As condições de acesso e segurança ao público interno e externo

da UESPI são; O Restaurante Universitário, em termos de estrutura física e alimentação é;

Para as questões relativas a este eixo foram obtidos os seguintes dados, demonstrados
através dos gráficos abaixo:

Questão 01:  As salas de aula da UESPI são (considerando acústica, luminosidade,
ventilação, refrigeração, data-show, carteiras, etc):
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Para o segmento técnico-administrativo, 01 responde que é bom e 01 regular. Entre

os docentes, 04 responderam que é bom e 04 responderam que é ruim ou péssimo e 09

que é regular. Entre os discentes, 11 responderam que é excelente; 15 responderam que é

bom; 35 responderam que é regular; 19 que é ruim ou péssimo; 09 não souberam opinar.

Ao juntarmos os dados dos 03 segmentos para esta questão, percebemos que a maioria da

comunidade do campus avalia como regular a situação das salas de aula do campus.

Questão 02: Os laboratórios de informática são?

Essa questão foi aplicada apenas para o segmento discente. Entre eles, 05

responderam que é excelente; 12 que é bom; 33 responderam que é regular; 20 que é ruim

ou péssimo; 13 que não souberam opinar; 02 que não se aplica. Ao juntarmos os dados

para esta questão, percebemos que a maioria da comunidade discente do campus avalia o

laboratório de informática como regular ou ruim.

Questão 03: Os laboratórios de atividades práticas são?
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Para o segmento técnico-administrativo, 01 respondeu que é bom e 01 que é

regular. Entre os docentes, 04 responderam que é regular, 08 responderam que é ruim ou

péssimo e 05 não souberam opinar. Entre os discentes, 05 responderam que é excelente;

09 que é bom; 17 que é regular; 12 que é ruim ou péssimo; 18 não souberam opinar e 23

informaram que não se aplica. Ao juntarmos os dados dos 03 segmentos para esta questão,

percebemos que a maioria da comunidade do campus entende que a questão não se aplica

à unidade de Oeiras, uma vez que não existem laboratórios. Professores e Técnicos podem

estar referindo-se ao laboratório de informática.

Questão 04: Os serviços de internet e os recursos de tecnologia de informação e
comunicação da UESPI são
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Para o segmento técnico-administrativo, 01 informou que é bom e 01 que ruim ou

péssimo. Entre os docentes, 02 responderam que é bom; 08 que é regular e 07 que é ruim

ou péssimo. Entre os discentes, 05 responderam que é excelente; 08 que é bom; 23 que é

regular; 34 que é ruim ou péssimo; 10 não souberam opinar e 02 informaram que não se

aplica. Ao juntarmos os dados dos 03 segmentos para esta questão, percebemos que a

maioria da comunidade do campus avalia os serviços de internet como ruins ou péssimos..

Questão 05: As clínicas/hospitais de ensino de práticas são?
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Essa questão não consta no questionário para o segmento técnico-administrativo.

Entre os docentes, 13 responderam que não sabem opinar; 02 que é regular e 02 que é

ruim ou péssimo. Entre os discentes, 03 responderam que é excelente; 04 responderam

que é bom; 10 que é regular; 04 que é ruim ou péssimo; 36 não souberam opinar e 29 que

não se aplica. Ao juntarmos os dados dos segmentos para esta questão, percebemos que a

maioria da comunidade do campus não sabe opinar ou informar que a questão não se

aplica uma vez que tais serviços não são ofertados por esta unidade acadêmica..

Questão 06: A Biblioteca Comunitária (salas de estudo/leitura e acervo, incluindo periódicos:
jornais e revistas, e acesso ao acervo para os alunos) é:
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Essa questão foi aplicada apenas para o segmento discente. Entre eles, 06

responderam que é excelente; 15 responderam que é bom; 26 regular; 15 ruim ou péssimo

e 18 não souberam opinar. Ao juntarmos os dados para esta questão, percebemos que a

maioria da comunidade discente do campus avalia a biblioteca do município como regular.

Questão 07: 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:
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Para o segmento técnico-administrativo, 01 respondeu que bom e 01 que é ruim ou

péssimo. Entre os docentes, 10 responderam que é ruim ou péssimo e 07 responderam

que é regular. Entre os discentes 04 responderam que é excelente; 16 responderam que é

bom; 23 que é regular; 09 que é ruim ou péssimo e 31 não souberam opinar. Ao juntarmos

os dados dos 03 segmentos para esta questão, percebemos que a maioria da comunidade

do campus avalia a biblioteca como regular ou não sabe opinar.

Questão 08: Os auditórios da UESPI são:
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Para o segmento técnico-administrativo, 01 disse que é bom e 01 que é regular.

Entre os docentes, 07 responderam que é bom, 09 que é regular e 01 que é ruim ou

péssimo; Entre os discentes, 09 responderam que é excelente; 16 responderam que é bom;

36 regular; 05 ruim ou péssimo; 12 não souberam opinar e 02 que não se aplica. Ao

juntarmos os dados dos 03 segmentos para esta questão, percebemos que a maioria da

comunidade do campus avalia o auditório como regular.

Questão 09: As áreas de convivência/lazer e as lanchonetes da UESPI são:
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Para o segmento técnico-administrativo, 01 disse que é bom e 01 que é ruim ou

péssimo. Entre os docentes, 01 respondeu que é bom, 08 que é regular e 08 que é ruim ou

péssimo; Entre os discentes, 03 responderam que é excelente; 10 responderam que é bom;

41 regular; 31 ruim ou péssimo. Ao juntarmos os dados dos 03 segmentos para esta

questão, percebemos que a maioria da comunidade do campus avalia as áreas de

convivência como regulares ou ruins/péssimas.

Questão 10: Os bebedouros da UESPI são:



54

Essa questão não consta no questionário para o segmento técnico-administrativo.

Entre os docentes, 03 responderam que é bom, 09 que é regular e 05 que é ruim ou

péssimo; Entre os discentes, 03 responderam que é excelente; 14 responderam que é bom;

36 regular; 32 ruim ou péssimo. Ao juntarmos os dados dos segmentos para esta questão,

percebemos que a maioria da comunidade do campus avalia os bebedouros como

regulares ou ruins e péssimos.

Questão 11: Os banheiros da UESPI são:
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Para o segmento técnico-administrativo, 01 disse que é bom e 01 que é regular.

Entre os docentes, 02 responderam que é excelente; 05 que é bom, 09 que é regular e 01

que é ruim ou péssimo; Entre os discentes, 05 responderam que é excelente; 23

responderam que é bom; 43 regular; 12 ruim ou péssimo. Ao juntarmos os dados dos 03

segmentos para esta questão, percebemos que a maioria da comunidade do campus avalia

os banheiros como regulares.

Questão 12: As condições de acesso e segurança ao público interno e externo da UESPI
são:
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Essa questão não consta no questionário para o segmento técnico-administrativo.

Entre os docentes, 02 respondeu que é excelente; 06 responderam que é bom, 08 que é

regular e 01 que é ruim ou péssimo; Entre os discentes, 05 responderam que é excelente;

19 responderam que é bom; 51 regular; 05 ruim ou péssimo. Ao juntarmos os dados dos

segmentos para esta questão, percebemos que a maioria da comunidade do campus avalia

as condições de acesso e segurança como regular.

Questão 13: O Restaurante Universitário, em termos de estrutura física e alimentação é:
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Essa questão não consta no questionário para o segmento técnico-administrativo.

Entre os docentes, 01 que é regular, 07 que não se aplica e 09 que nunca utilizou. Entre os

discentes, 02 responderam que é excelente; 09 responderam que é bom; 15 regular; 18

ruim ou péssimo; 42 não souberam opinar. Ao juntarmos os dados dos segmentos para esta

questão, percebemos que a maioria da comunidade do campus não sabe opinar pois nesta

unidade não há restaurante universitário.

RESUMO DO EIXO 05

A partir dos dados apresentados e analisados para este Eixo, entendemos que a

Comunidade Acadêmica do Campus Professor Possidônio Queiroz, que respondeu às

avaliações, faz uma avaliação regular ou ruim e péssima da infraestrutura física da UESPI.

Totalizando: 34,9% Regular; 21,3% ruim ou péssima; 16,7% não sabe opinar; 16,1% acha

boa; 5,9% informou que não se aplica ou nunca utilizou o espaço indicado; 5,0% acha

excelente.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A produção deste relatório parcial da avaliação institucional do Campus Professor

Possidônio Queiroz referente ao ano de 2019, com dados colhidos dos três segmentos da

comunidade acadêmica através de formulários on-line, demonstra a importância da coleta,

análise e interpretação dos dados para a implementação e/ou criação de políticas de gestão

para melhorar diuturnamente a Universidade Estadual do Piauí em sua totalidade. Mesmo

que os números possam não refletir a realidade material em todos e todas as pessoas ela,

por amostragem, dá indicativos fundamentais para a discussão de todos os elementos que

constituem esta instituição.

Este relatório tentou indicar aquelas políticas que funcionam e aquelas que não

funcionam ,pensando na capilaridade da UESPI e na sua importância para o

desenvolvimento regional do Estado do Piauí e as políticas de inclusão e estruturação das

unidades do interior.

Assim, esperamos que as análises aqui apresentadas sejam conhecidas e

estudadas por aqueles que desejam gerir ou estão gerindo esta unidade e esta IES.


