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Ofício 006/2020/CCCBPG/CCB 

Florianópolis, 08 de junho de 2020. 
 

À  
Pró-reitora de Pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, 
Direção do Centro de Ciências Biológicas da UFSC 
 
Assunto Diagnóstico dos discentes e docentes dos Programas de Pós-Graduação do Centro 
de Ciências Biológicas da UFSC. 
 
1. A Câmara do Centro de Ciências Biológicas de Pós-Graduação (CCCBPG), composta por 

coordenadores dos onze (11) Programas de Pós-Graduação do Centro de Ciências Biológicas 
(CCB), representantes da Câmara de Graduação do CCB, Câmara de Extensão do CCB e 
Laboratório Multiusuário de Estudos em Biologia (LAMEB) da UFSC, vem através deste 
contribuir encaminhar a Pró-Reitoria de Pós-Graudação da UFSC e a Direção do Centro de 
Ciências Biológicas da UFSC o Diagnóstico dos Discentes e Docentes dos Programas de Pós-
Graduação do CCB a cerca das atividades durante o período de afastamento das atividades 
presenciais e atividades de ensino remotas no âmbito da Pós-graduação da UFSC.  
 

2. Optamos, como Câmara do CCB, em enviar para a PROPG apenas um único levantamento de 
todo o CCB, considerando as respostas dos 11 PPGs. 
 

3. Entre 01 a 05 de junho de 2020 os 11 Programas de Pós-graduação do Centro de Ciências 
Biológicas da UFSC aplicaram entre seus docentes e discentes os instrumentos para o 
diagnóstico dos PPGs da UFSC durante a pandemia da COVID-19 aprovada pela Câmara de 
Pós-Graduação deste Universidade  

 
4. O CCB conta com um corpo discente na pós-graduação de mais 530 estudantes (mestrandos, 

doutorandos e pós-doutorandos). Para este diagnóstico contamos com a participação de 431 
estudantes (81%). Este sucesso se deve a atuação direta e colaborativa das representações 
discentes dos PPGs do CCB, que além de contribuírem com a elaboração dos questionários na 
plataforma Google Form, também incentivaram ativamente seus colegas para responderem 
este questionário.  

 
5. Apesar desta intensa ajuda, não conseguimos atingir a totalidade dos alunos do CCB. Cabe 

fazer algumas ressalvas, em especial aos PPGs com índices de resposta abaixo de 40%, como 
os Mestrados Profissionais por apresentam particularidades que podem ter interferido neste 
baixo índice. A grande maioria dos discentes destes Mestrados Profissionais não possuem 



Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, sem n° - Trindade 
CEP: 88040-900 – Florianópolis – SC – Telefone: (48) 3721-2713 

E-mail: sipg@contato.ufsc.br  
 
 

bolsas e são profissionais já inseridos em mercado de trabalho, o que pode influenciar na falta 
de motivação neste momento ou excesso de trabalho em seus respectivos locais em tempo de 
pandemia. Além disto, no caso do Mestrado Profissional em Farmacologia (MPF) a maioria 
dos seus alunos são profissionais da área de saúde, como médicos, farmacêuticos e 
enfermeiros, que estão atuando na linha de frente no combate à COVID-19, o que acreditamos 
ser um dos principais motivos da baixa participação dos discentes em responder estes 
diagnósticos. Já no caso do Mestrado Profissional em Perícia Ambiental (MPPA), muitos 
alunos já estão em fase de dissertação e poucos estão em fase de realização de disciplinas, o 
que também pode ser um motivo para a baixa participação. De forma similar, ocorre no 
também Mestrado Profissional de Ensino em Biologia (PROFBIO), em que a grande maioria 
das respostas faltantes são de discentes em fase de dissertação (apenas um aluno da nova turma 
- que requer crédito - não respondeu o questionário).  

 
6. Também é válido mencionar que, nos casos dos Programas em Biotecnologia e Biociências e 

de Biologia Celular e do Desenvolvimento, com índices de 98% de participação dos discentes, 
os únicos discentes que não responderam os questionários são aqueles em fase de dissertação 
ou tese, ou seja, sem necessidade de créditos em disciplinas. 

 
7. Este levantamento, reforça ainda mais a posição desta Câmara emitida no 

005/2020/CCCBPG/CCB de 11 de maio de 2020, quando naquele momento houve a 
participação de 70% dos discentes e que mais de 85% dos mesmos afirmavam que estariam 
dispostos a realizarem atividades de ensino remoto, de forma temporária, excepcional e 
opcional. Nota-se que apenas 2% (n=10) dos discentes alunos responderam que teriam 
dificuldades de acompanhar estas atividades por falta de condições materiais (internet, 
computador, etc), os demais discentes (16%) responderam que não poderiam realizar estas 
atividades em razão de acúmulos de outras tarefas ou por já terem cumprido créditos.  

 
8. Além disto, podemos destacar que apenas 2% dos alunos não dispõe de computadores para a 

realização destas atividades, muito embora dispões de um dispositivo móvel que poderia ajudar 
em um primeiro momento. Desta forma, por estas informações nota-se que quase que a 
totalidade dos alunos que responderam este diagnóstico dispões de condições de 
acompanhamento das atividades remotas. 

 
9. Contudo, não devemos deixar de destacar um aspecto negativo que devemos, como UFSC, 

buscar mecanismos para ajudar nossos discentes. Aproximadamente 63% dos discentes 
relatam que estão apresentando dificuldades emocionais neste período de pandemia, 67% 
apresentam oscilação entre momentos de tranquilidade e outros de crises de ansiedade. Estes 
dados são preocupantes e necessitam de uma ação urgente da nossa instituição. 
 

10. Com relação aos docentes, obtivemos a participação de 82% dos docentes dos PPGs do CCB. 
Novamente, os dados aqui obtidos reforçam a posição da CCCBPG no ofício anteriormente 
mencionado. No questionário de 11 de maio de 2020, 90% dos docentes entenderam que os 
PPGs do CCB poderiam começar a adotar práticas de ensino remoto. No questionário atual, 
apesar de haver uma pergunta direta em relação a este tema, notamos que apenas 11% dos 
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docentes do CCB estão “pouco habituados ou nem um pouco habituados” ao uso de plataforma 
digitais para videoconferência, o que, salvo melhor juízo, podemos interpretar ser os docentes 
com maior dificuldade em empregar este tipo de atividade no momento e, talvez, parte do 
grupo que respondeu no questionário anterior que não deveria ser adotadas tais estratégias. 
Outro fato corroborado com o nosso levantamento anterior é que a necessidade de treinamento 
dos docentes para o uso destas ferramentas. 

 
11. Também devemos destacar que as ferramentas como Zoom e Google Hangout foram aquelas 

com maior porcentagem de aceite (conhecimento) por parte dos alunos, indicando como duas 
opções para a transmissão de aulas de maneira remota no âmbito do CCB. 

 
12. Destacamos que, as repostas livres (Outras) com contexto similar, foram agrupadas em 

respostas consenso e adicionadas no relatório. 
 

13. Por fim, encaminhamos abaixo os gráficos com o percentual de respostas geral do CCB. Anexo 
ao e-mail de encaminhamento deste ofício, seguem dois arquivos Excel com as repostas dos 
discentes e docentes de cada PPG e a síntese destas repostas no âmbito do CCB. 

 
Permanecemos à disposição. 
 
Atenciosamente,  
 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Glauber Wagner 
Presidente da Câmara do CCB de Pós-Graduação 

Centro de Ciências Biológicas 
Universidade Federal de Santa Catarina 

 
 

Assinam este documento, os seguintes membros da Câmara do Centro de Ciências Biológicas de 
Pós-Graduação. 
 

Evelise Maria Nazari 
Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e do Desenvolvimento 

 
Mayara Cadaah 

Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos, Algas e Plantas 
 

Ariane Zamoner Pacheco De Souza 
Programa de Pós-Graduação em Bioquímica 
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Glauber Wagner 

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biociências 
 

Andrea Santarosa Freire 
Programa de Pós-Graduação em Ecologia 

 
Carlos de Carvalho Pinto 

Mestrado Profissional em Ensino de Biologia 
 

Rui Daniel Schroder Prediger 
Programa de Pós-Graduação em Farmacologia 

 
Leandro José Bertoglio 

Mestrado Profissional em Farmacologia 
 

Fernanda Barbosa Lima Christian 
Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas 

 
Eduardo Luiz Gasnhar Moreira 

Programa de Pós-Graduação em Neurociências 
 

Roberto Fabris Goerl 
Mestrado Profissional em Perícias Criminais Ambientais 

 
  



Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, sem n° - Trindade 
CEP: 88040-900 – Florianópolis – SC – Telefone: (48) 3721-2713 

E-mail: sipg@contato.ufsc.br  
 
 

Diagnóstico dos Discentes de Pós-Graduação do Centro de Ciências Biológicas 
 
BCD: Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e do Desenvolvimento 
FAP: Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos, Algas e Plantas 
BQA: Programa de Pós-Graduação em Bioquímica  
BTC: Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biociências  
ECO: Programa de Pós-Graduação em Ecologia 
FMC: Programa de Pós-Graduação em Farmacologia 
FISIO: Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Fisiologia  
NEURO: Programa de Pós-Graduação em Neurociências 
MPF: Mestrado Profissional em Farmacologia 
PROFBIO: Mestrado Profissional em Rede em Ensino em Ciências Biológicas  
MPPA: Mestrado Profissional em Perícias Ambientais 
CCB: Centro de Ciências Biológicas 
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I - Identificação 
 

 
 

 
 

Mestrado
45%

Doutorado
39%

Pós-Doutorado
1%

Não Informado
15%

Nível Acadêmico

Feminino
57%

Masculino
26%

Não 
Informado

17%

Identidade de Gênero
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52.90%

25.52%

6.50%
0.23%

14.85%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 Não Informado

Faixa Etária

Sim
49%

Não
36%

Não Informado
15%

Você mudou de domicílio após ingresso na PG?

Sim
23%

Não
52%

Não Informado
14%

Não se aplica
11%

Durante a paralização das atividades da UFSC, vocÊ retornou ao seu domicílio 
de origem
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Branco/a
70%

Negro/a
3%

Pardo/a
10%

Amarelo/a
2%

Indígena
0%

Não Informado
15%

Como você se identifica no quesito raça/cor?

Brasileira
82% Estrangeira

2%

Não Informado
16%

Nacionalidade
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II - Estrutura sociofamiliar 
 

 
 

 
 

41.30%

22.97% 22.04%

10.21%
2.78% 1.16% 0.46%
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Não foi afetada
60.00%

Foi afetada e possui 
reserva financeira para 

mais de um mês
31.81%

Foi afetada e possui 
reserva financeira para 

menos de um mês
4.82%

Foi afetada e não 
possui mais reservas

3.37%

Foi afetada e já está 
passando 

necessidades
0.00%

Neste momento, como está a situação financeira de sua família?

5%

6%

7%

32%

17%

26%

14%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Adolescentes

Adulto na faixa etária de 20 a 40 anos

Crianças com idade entre 7 a 12

Nenhuma das opções

Pessoas acima de 60 anos

Pessoas com comorbidades

Não Informado

Atualmente, você reside com:

Sim
16%

Não
84%

Você está responsável por alguém que necessite de cuidados específicos no 
atual momento?
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Sim, trabalho como 
servidor público (aos 
servidores públicos 
que continuam suas 
atividades no órgão 

concomitante com as 
da pós-graduação)

13.69%

Sim, trabalho com 
vínculo CLT

6.73%

Sim, trabalho 
autônomo 

regulamentado 
(PJ/MEI)

1.39%

Sim, trabalho 
autônomo não 
regulamentado

5.34%

Sim, sou empresário
0.23%

Não, somente a pós-
graduação

72.62%

Além do vínculo com a pós-graduação, você tem outras atividades de trabalho 
concomitantes?

Não cumpro os 
critérios dos 
programas 

emergenciais do 
governo federal

68%

Cumpro os critérios e 
já consegui ter acesso 

ao(s) benefícios
20%

Cumpro os critérios e 
não consegui ter 

acesso ao(s) benefícios
10%Não Informado

2%

Se você cumpre os critérios de auxílio dos programas emergenciais do governo 
federal, conseguiu ter acesso ao benefício?
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III - Saúde física e mental 
 

 
 

 

Sim, me considero
18%

Não, mas sou 
responsável por pessoas 

do grupo de risco
24%

Não, e não cuido de 
ninguém do grupo de 

risco
58%

Você se considera pertencente do grupo de risco para COVID-19?

Tenho conseguido 
manter a alimentação 
equilibrada e variada

51.04%

Tenho tentado manter 
a alimentação 

equilibrada, porém o 
acúmulo de trabalho 
em casa inviabiliza

11.83%

A ansiedade e a 
insegurança têm 
afetado minha 

alimentação
34.34%

Sigo desanimado e 
sozinho, o que não me 
dá vontade de comer

0.70%

As dificuldades 
financeiras 

possibilitam a compra 
apenas do básico

2.09%

Tenho enfrentado 
períodos de fome por 
não ter como comprar 

alimentos
0.00%

Qual a situação de sua alimentação em período de isolamento social?
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15.78%

74.71%

20.42%

3.48% 0.23% 1.39%
0%

20%

40%

60%

80%

Muito boa Boa Regular Ruim Muito ruim Prefiro não
responder

Como você classifica a sua saúde de uma maneira geral?

6.26%

43.85%

16.94%

8.12%

66.82%

16.24%

19.26%

0.00%

10.67%

11.37%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Sempre muito bem

Razoavelmente bem

Mal psicologicamente

Mal fisicamente

Oscilação entre momentos de tranquilidade e outros de
crises de ansiedade

Com preocupações devido a problemas financeiros

Sobrecarregado pelo trabalho (familiar e/ou externo)

Sofrendo por violência doméstica

Com receio de estar com depressão

Sofrendo muito pelo isolamento e com sentimento de
solidão

Neste contexto de isolamento social, como você tem se sentido?



Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, sem n° - Trindade 
CEP: 88040-900 – Florianópolis – SC – Telefone: (48) 3721-2713 

E-mail: sipg@contato.ufsc.br  
 
 

 
 

 

85.15%

9.98%

3.71%

14.15%

0.46%

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

Sim, razoavelmente bem e saindo apenas em caso de
extrema necessidade

Não, por motivo de trabalho

Não, saindo para fazer exercícios físicos ou visitar
familiares e/ou amigos

Não

Sim, saindo apenas para realizar trabalho voluntário no
LACEN (Exames Covid-19) e em casos de extrema

necessidade.

Você está conseguindo manter o isolamento social?

29.70%

20.88%

17.87%

13.69%

12.53%

0.23%

0.70%

1.86%

1.16%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Tenho conseguido manter a atividade física normalmente

Tenho tentado manter a atividade física, porém o
acúmulo de trabalho em casa inviabiliza

Não tenho feito atividade física por falta de material ou
espaço

Sigo desanimado e sozinho, o que não me dá vontade de
fazer atividade física

O isolamento social condensa uma série de demandas
que não me permitem realizar atividades físicas

Não vou mais na academia, faço ioga em casa e quando
dá dou caminhadas

O isolamento não afetou as atividades físicas, pois já era
sedentária antes dele

Por vezes pratico algum exercício, mas não tenho
mantido rotina.

Não informado

Qual a situação para a realização de atividades físicas em 
período de isolamento social?
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62.88%

7.89%

17.17%

43.16%

6.50%

1.62%

21.58%

10.67%

1.86%

29.47%

2.09%

0.23%

1.86%

3.25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Dificuldades emocionais

Ajudar os filhos com as atividades escolares

Aumento de conflitos familiares

Aumento das atividades domésticas

Cuidado de idosos ou de pessoas com deficiência

Escassez de meios para seguir as orientações sanitárias
(falta de água, sabão, álcool gel, moradia pequena)

Diminuição da renda familiar

Dificuldade em arcar com compromissos financeiros

Dificuldade em adquirir produtos de consumo básico

Diminuição do convívio familiar

Nenhum

Fechamento do RU dificulta manter uma alimentação
equilibrada e saudável

Outros

Não informado

Dificuldades enfrentadas no cotidiano do isolamento que mais se 
aproximam de sua realidade:
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IV – Percurso Acadêmico 
 

 
 

 
 

 

Cursando 
disciplinas

59%

Em fase de 
dissertação/tese (não 

cursa disciplinas)
38% Outra (aluno ouvinte 

ou de outro programa, 
poś-doc etc.)

3%

Situação no programa:

CAPES
51.16%

Sem bolsa
31.63%

FAPESC
7.44% CNPq

9.07%

Em prorrogação
0.23%

Outra
0.47%

Bolsista

Não estou em fase de 
tese/dissertação

37%

Sim, por múltiplos meios, 
inclusive meios digitais 

(WhatsApp, Skype, Zoom, etc)
53%

Sim, por e-mail
7%

Sim, por telefone
1%

Não informado
2%

Caso esteja em fase de tese/dissertação, possui condições de manter contato 
com seu orientador?
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1.16%

1.39%

1.62%

0.70%

2.32%

5.34%

6.73%

2.09%

57.08%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Continuei minha pesquisa mais com rendimento
diminuído

Continuei minha pesquisa, porém minhas atividades
laboratoriais foram extremamente afetadas.

Escrevendo projeto / Teste / Dissertação / Artigo

Mantenho apenas a parte teórica da pesquisa.

Não cheguei a inciar a pesquisa

Não continuei devido à questões de saúde física ou
psicológica

Não continuei devido a sobrecarga de trabalho externo

Parcialmente, visto que apenas sigo com a parte teórica
pois a experimental está parada

Sim, continuei minha pesquisa

Você continuou o andamento de sua pesquisa de 
mestrado/doutorado?

2.78%

12.76%

17.40%

70.53%

1.39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Não possuo acesso aos materiais e necessito do acesso à
universidade para consulta à biblioteca

Possuo os livros e outros materiais necessários onde
moro

Não possuo acesso aos materiais e necessito do acesso à
universidade para frequentar laboratórios

Possuo acesso a todos os materiais necessários online

Não informado

Em relação aos materiais necessários para a sua pesquisa e disciplina em que 
você está matriculado:
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V – Visão de acesso a tecnologia 
 

 
 

 

Possuo conexão própria com 
acesso rápido/banda larga

78%

Possuo conexão própria, mas 
meu acesso é limitado ou 

instável
22%

Em relação ao acesso à internet fora do campus:

90%

8%

6%

66%

0%

Computador de uso exclusivo

Computador de uso compartilhado com outras pessoas

Tablet

Smartphone

Não possuo equipamentos para acesso à internet

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

Quais equipamentos você possui para acessar a internet?



Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, sem n° - Trindade 
CEP: 88040-900 – Florianópolis – SC – Telefone: (48) 3721-2713 

E-mail: sipg@contato.ufsc.br  
 
 

 
 
  

80%

70%

65%

15%

26%

10%

1%

7%

3%

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

Zoom

Google Meet / Hangouts

Skype

Jitsi

WebConf da RNP

Microsoft Teams

Nunca acessei

Outras

Discord

Quais plataformas de reuniões você já acessou com sucesso?
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VI - Expectativas para retomada das atividades de ensino 
 

 
 

 
 

Tenho tempo para 
horários previamente 

acordados entre 
discentes e docentes

59%

Tenho tempo, porém somente com 
flexibilidade à minha agenda

12%

Tenho tempo tanto para 
horários previamente 

agendados quanto para 
horários flexíveis

26%

Não tenho mais disponibilidade 
de tempo devido à pandemia

3%Não informado
0%

Neste contexto, qual sua disponibilidade para acompanhar atividades 
remotas e/ou leituras voltadas às disciplinas?

56.15%

63.57%

52.20%

68.68%

25.75%

56.61%

58.00%

18.10%

41.53%

38.52%

0.46%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Tudo aquilo que for possível de ser disponibilizado

Videoconferência com possibilidade de tirar dúvidas em
tempo real

Disponibilização de vídeos do YouTube

Disponibilização de material e atividades no Moodle

Videoaulas que podem ser assistidas a qualquer
momento

Aulas online, a partir de plataformas de reuniões digitais

Compartilhamento eletrônico de arquivos

Chat para tirar dúvidas em tempo real

Fóruns de discussão

Uso de ambientes virtuais de aprendizagem

Não estou cursando disciplina

Para você, quais destes recursos devem ser utilizados em atividades 
pedagógicas remotas?
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Terá condições de 
continuar os estudos

82%

Terá dificuldade por falta de 
condições materiais (internet, 

computador, etc)
2%

Não terá condições de continuar 
os estudos por razões materiais 

e de acúmulo de tarefas
1%

Terá dificuldade devido a 
necessidade de trabalho ou 

pelo acúmulo de tarefas 
diárias

14%

Não tenho mais disciplinas 
para fazer

1%

Caso a UFSC decida pelas atividades de pedagógicas remotas, você:
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Diagnóstico dos Docentes de Pós-Graduação do Centro de Ciências Biológicas 
 
BCD: Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e do Desenvolvimento 
FAP: Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos, Algas e Plantas 
BQA: Programa de Pós-Graduação em Bioquímica  
BTC: Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biociências  
ECO: Programa de Pós-Graduação em Ecologia 
FMC: Programa de Pós-Graduação em Farmacologia 
FISIO: Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Fisiologia  
NEURO: Programa de Pós-Graduação em Neurociências 
MPF: Mestrado Profissional em Farmacologia 
PROFBIO: Mestrado Profissional em Rede em Ensino em Ciências Biológicas  
MPPA: Mestrado Profissional em Perícias Ambientais 
CCB: Centro de Ciências Biológicas 
 

 
 

 
 

87% 89% 90% 96% 100%

64%

38%

100%
89% 87%

70%
82%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BCD FAP BQA BTC ECO FMC MPF FIOSIO NEURO PROFBIO MPPA CCB

Índice de participação dos Docentes no Diagnóstico

77%

93%

26%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Manhã Tarde Noite

Considerando a necessidade de reajuste dos horários de aulas presenciais na 
UFSC, quais turnos você teria disponibilidade? 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Sim, tenho 60 anos ou mais

Sim, possuo comorbidades (doenças pulmonares ou
cardiopatias crônicas, diabetes, hipertensão, obesidade)

Não pertenço à população de risco

Não sei

Pertence ao grupo de risco?

Sim
57%

Não
43%

Considera que as atividades domésticas afetam sua atividade profissional?

Familiares
82%

Amigos
3%

Sozinho/a
12%

Companheira ou 
Companheiro

1%
Cônjuge

2%

Você reside com: 
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Sim
41%

Não
59%

Existem crianças (0 a 12 anos) sob sua responsabilidade? 

Sim
39%

Não
61%

É responsável por auxiliar crianças em atividades escolares? 

Sim
32%

Não
68%

Coabita com alguém dentro do grupo de risco? 



Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, sem n° - Trindade 
CEP: 88040-900 – Florianópolis – SC – Telefone: (48) 3721-2713 

E-mail: sipg@contato.ufsc.br  
 
 

 
 

98%

4%

2%

2%

1%

4%

97%

53%

82%

23%

4%

21%

1%

3%

5%

77%

16%

7%

96%

40%

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

Estudos e pesquisa individual

Atividades laboratoriais (presenciais) relacionadas ao
combate à COVID-19

Atividades manutenção de culturas em laboratório

Divulgação científica

Edição revistas científicas

Elaboração e submissão de projeto de pesquisa à
agênicas de fomento

Orientação de alunos em atividades referentes à
dissertações ou a teses

Apresentação/participação em eventos científicos via
Web

Atividades administrativas remotas

Atividades online na Web de apoio a ações de combate
à COVID-19

Elaboração e submissão de projeto de pesquisa à
agênicas de fomento

Entrevistas para meios de comunicação

Não realizei por estar em licença maternidade

Participação / Organização de seminários ou cursos on
line

Participação em bancas (Remota)

Pesquisas em grupos com interações não presenciais

Projeto voluntário de apoio ao combate à COVID-19

Redação / submissão de artigo científico

Reuniões não presenciais colegas e/ou alunos

Trabalhos de extensão em grupos com interações não
presenciais

Durante a pandemia, qual das atividades referentes à UFSC você realizou?
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Plenamente 
confortável e 

habituado
11%

Confortável e 
habituado

36%

Mais ou menos 
habituado

43%

Pouco habituado
9%

Nem um pouco 
habituado

1%

Em relação ao uso de plataformas digitais para videoconferência, você se sente:

Plenamente 
confortável e 

habituado
5%

Confortável e 
habituado

27%

Mais ou menos 
habituado

37%

Pouco habituado
20%

Nem um pouco 
habituado

11%

Em relação ao preparo de aulas online/videoaulas, você se sente: 
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Sim
82%

Não
2%

Talvez
5%

Não se aplica a mim, 
eu já sei usar

11%

Caso você tenha dificuldades com o uso das plataformas digitais para 
videoconferências (Zoom, Jitsi, Google Hangouts, RNP UFSC, etc.), se você 

recebesse um vídeo breve (< 5 minutos) ensinando-o a usar, você concordaria 
em utilizá-lo?

Todos os meus alunos 
mantiveram seus 

projetos em 
andamento

23%

Mais da metade dos 
meus alunos 

mantiveram seus 
projetos em 
andamento

18%

A metade dos meus alunos mantiveram seus 
projetos em andamento

14%

Poucos dos meus 
alunos conseguiram 

manter seus projetos 
em andamento

18%

Nenhum dos meus 
alunos mantiveram 
seus projetos em 

andamento
13%

Apenas atividades de 
redação (artigos, 

projetos, etc).
14%

Em relação aos seu alunos-orientandos e seus respectivos projetos, durante esse 
período de quarentena (considerando fechamento de laboratórios, cancelamento 

de atividades clínicas ambulatoriais que possam ter impactado no andamento 
dos projetos, ou alunos
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Mantivemos 
contatos 

regulares, seja 
por contato 

telefonico, e-
mail, 

videochamadas, 
etc.

77.38%

Mantivemos contatos 
esporádicos, seja por 
contato telefônico, e-
mail, videochamadas, 

etc.
22.62%

Não mantivemos 
contato
0.00%

Em relação ao seu contato com alunos-orientandos durante o período de 
quarentena:


