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DESCRIÇÃO DA AMOSTRA

Total de técnicos-administrativos: 684

Técnicos-administrativos que responderam: 341 (49,85%)

Total de docentes: 969 (901 efetivos + 62 substitutos + 6 visitantes)

Docentes que responderam: 542 (55,93%)

Total de estudantes: 12.156 (9.785 graduação + 2.371 pós-graduação)

Estudantes que responderam: 5.035 (41,42%)

Total da comunidade acadêmica: 13.809

Comunidade acadêmica que participou da consulta: 5.918 (42,86%)
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DADOS PRELIMINARES DA CONSULTA 

SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS
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Você reside no município em que você está lotado?

(a) Sim 206 / 60,41%

(b) Não 135 / 39,59%
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Neste momento, em virtude da pandemia, qual 
modalidade de trabalho tem desenvolvido?

(a) Trabalho remoto 293 / 85,92%

(b) Trabalho presencial 4 / 1,17%

(c) Trabalho remoto/presencial 36 / 10,56%

(d) Outro 8 / 2,35%
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Você considera que dispõe, atualmente, de uma internet de 
banda larga e/ou equipamentos adequados para o

desenvolvimento de atividades administrativas remotas?

(a) Sim 199 / 58,36%

(b) Não 29 / 8,50%

(c) Parcialmente 113 / 33,14%
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Você tem experiência prévia com a utilização de recursos 
tecnológicos remotos em suas atividades profissionais?

(a) Nenhuma experiência 53 / 15,54%

(b) Pouca experiência 118 / 34,60%

(c) Média experiência 131 / 38,42%

(d) Muita experiência 39 / 11,44%
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Você teria interesse, neste momento, em participar de uma 
formação na área de tecnologias e atividades

administrativas remotas?

(a) Sim 264 / 77,42%

(b) Não 77 / 22,58%
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Assinale o curso na área de tecnologias da informação que 
você teria interesse em realizar

(a) Gravação de videoaulas 69 / 20,23%

(b) Sistemas de Webconferências 198 / 58,06%

(c) Podcasts 82 / 24,05%

(d) Moodle 72 / 21,11%

(e) Google Sala de Aula 65 / 19,06%

(f) Turma virtual SIGAA 53 / 15,54%

(g) Formação Docência Online 45 / 13,20%

(h) Outros 27 / 7,92%

(i) Não tenho interesse 71 / 20,82%
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DADOS PRELIMINARES DA CONSULTA 

SERVIDORES DOCENTES
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Você reside no município em que você está lotado?

(a) Sim 297 / 54,80%

(b) Não 245 / 45,20%
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Você considera que dispõe, atualmente, de uma internet de banda 
larga e/ou equipamentos adequados para o

desenvolvimento de atividades remotas de ensino-aprendizagem?

(a) Sim 247 / 45,57%

(b) Não 39 / 7,20%

(c) Parcialmente 256 / 47,23%
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Você tem experiência prévia com a utilização de recursos 
tecnológicos em práticas pedagógicas remotas?

(a) Nenhuma experiência 192 / 35,42%

(b) Pouca experiência 219 / 40,41%

(c) Média experiência 116 / 21,40%

(d) Muita experiência 15 / 2,77%
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Você teria interesse, neste momento, em participar de uma 
formação na área de tecnologias e ensino remoto?

(a) Sim 500 / 92,25%

(b) Não 42 / 7,75%
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Assinale o curso na área de tecnologias da informação que 
você teria interesse em realizar

(a) Gravação de videoaulas 390 / 71,96%

(b) Sistemas de Webconferências 313 / 57,75%

(c) Podcasts 206 / 38,01%

(d) Moodle 210 / 38,75%

(e) Google Sala de Aula 326 / 60,15%

(f) Turma virtual SIGAA 328 / 60,52%

(g) Formação Docência Online 339 / 62,55%

(h) Outros 38 / 7,01%

(i) Não tenho interesse 26 / 4,80%
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Você avalia que é possível oferecer aos estudantes atividades 
remotas de ensino-aprendizagem durante o período

de isolamento social?

(a) Sim 178 / 32,84%

(b) Não 84 / 15,50%

(c) Talvez 280 / 51,66%
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DADOS PRELIMINARES DA CONSULTA 

ESTUDANTES
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Onde você está morando, neste momento da pandemia?

(a) Amargosa 319 / 6,34%

(b) Cachoeira 231 / 4,59%

(c) Cruz das Almas 898 / 17,84%

(d) Feira de Santana 341 / 6,77%

(e) Salvador 231 / 4,59%

(f) Santo Amaro 154 / 3,06%

(g) Santo Antônio de Jesus 364 / 7,23%

(h) São Félix 93 / 1,85%

(i) Outro município da Bahia 2.250 / 44,69%

(j) Outro estado do Brasil 154 / 3,06%
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Você se encontra, neste momento da pandemia, na:

(a) Zona rural 1.353 / 26,87%

(b) Zona urbana 3.682 / 73,13%
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Quais desses equipamentos você tem acesso em seu 
cotidiano?

(a) Celular / Smartphone 4.828 / 95,89%

(b) Desktop (computador de mesa) 506 / 10,05%

(c) Notebook (computador portátil) 3.087 / 61,31%

(d) Tablet 138 / 2,74%

(e) Impressora 671 / 13,33%

(f) Não tenho acesso a nenhum equipamento 33 / 0,66%
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Você tem acesso, atualmente, a internet banda larga? Em 
caso de resposta negativa, escolha a alternativa que

melhor caracteriza sua situação.

(a) Sim, eu tenho acesso 4.051 / 80,46%

(b) Não, pois onde resido não há internet banda larga 223 / 4,43%

(c) Não, pois não tenho condições financeiras 149 / 2,96%

(d) Não, pois utilizo apenas o plano de dados do celular 452 / 8,98%

(e) Outros 160 / 3,18%
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Sua internet e seus equipamentos permitem a você:

(a) Assistir vídeos (Youtube, Netflix e outros canais) 4.114 / 81,71%

(b) Ler textos longos 3.787 / 75,21%

(c) Redigir textos longos 2.910 / 57,80%

(d) Acessar a plataforma do SIGAA da UFRB 4.481 / 89,00%

(e) Produzir gráficos, tabelas e ilustrações 2.353 / 46,73%

(f) Baixar ou enviar arquivos 3.869 / 76,84%

(g) Utilizar base de dados 1.965 / 39,03%

(h) Participar de chats e videoconferências 2.857 / 56,74%

(i) Trabalhar colaborativamente em rede 1.839 / 36,52%

(j) Não tenho acesso à internet e/ou não tenho equipamento 267 / 5,30%
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Qual é a sua disponibilidade de tempo para os estudos, 
neste momento, considerando-se o acesso à internet e/ou

equipamentos eletrônicos em seu local de residência?

(a) Tenho disponibilidade diária para me dedicar aos estudos 1.884 / 37,42%

(b) Tenho disponibilidade para estudar, mas sinto que não é o suficiente 1.254 / 24,91%

(c) Tenho outras atribuições que diminuem minha disponibilidade para os estudos 1.464 / 29,08%

(d) No atual contexto, não tenho disponibilidade para estudar 433 / 8,60%
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Você avalia que possui as habilidades necessárias para 
acompanhar atividades remotas de aprendizagem (ensino

não presencial) durante o isolamento social?

(a) Sim 1.988 / 39,48%

(b) Não 1.128 / 22,40%

(c) Parcialmente 1.919 / 38,11%
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Você considera que o ambiente em que se encontra, 
atualmente, é:

(a) Adequado para me concentrar nos estudos 1.140 / 22,64%

(b) Parcialmente adequado para me concentrar nos estudos 2.638 / 52,39%

(c) Inadequado para me concentrar nos estudos 1.257 / 24,97%
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Você teria interesse em participar de atividades remotas de 
aprendizagem (ensino não presencial) durante o

isolamento social, caso essa possibilidade fosse ofertada por seu curso?

(a) Sim 3.327 / 66,08%

(b) Não 1.708 / 33,92%
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