
 
 
 

 
 

Relatório da CPA (Comissão Própria de Avaliação) da Pesquisa com os 
Docentes  

 
 

A presente pesquisa foi realizada em maio de 2016, tendo como universo 

641 docentes das Escolas Acadêmicas: Ciências, Educação, Letras, Artes e 

Humanidades; Ciências Sociais Aplicadas; Ciência e Tecnologia e Ciências da 

Saúde.  A amostra foi de 526 professores, compondo uma representatividade 

de 82% do total. As dimensões pesquisadas foram: perfil docente, contexto 

institucional e infraestrutura. 

 

1. Dimensão Perfil Docente 

 
A dimensão 1 aponta o perfil dos docentes. Em relação ao mesmo 

observou-se o seguinte resultado:  

 

 64% moram no Rio de Janeiro; 

 57% são do sexo masculino;  

 53% estão na faixa etária de 31 a 45 anos; 

 73% são casados ou estão em situação similar; 

 16% são doutores, 45% são mestres e 33% são especialistas; 

 14% estão fazendo doutorado e 11% mestrado; 

 27% é ex-aluno da Unigranrio; 

 53% desenvolvem atividade de pesquisa; 

 38% desenvolvem atividade de extensão; 

 74% utilizam a Internet como sua principal fonte de informação. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Dimensão Contexto Institucional 
 
 

Na dimensão da pesquisa Contexto Institucional, o perfil das respostas 

docentes foi:  

 98% afirmam que a Unigranrio tem cumprido sua missão institucional; 

 98% concordam que a UNIGRANRIO é socialmente responsável; 

 97% afirmam que o lema institucional “Ir além da Sala de Aula” está 

sendo cumprido; 

 58% estão satisfeitos com o incentivo à realização de pesquisa; 

 66% estão satisfeitos com o incentivo à participação em processos de 

Formação Continuada; 

 56% estão satisfeitos com o incentivo à participação de eventos 

científicos em sua área de conhecimento; 

 58% estão satisfeitos com o incentivo à publicação e divulgação de 

trabalhos; 

 47% estão satisfeitos com a integração entre Graduação e Pós-

Graduação; 

 58% estão satisfeitos com a integração entre as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão; 

 80% estão satisfeitos com a qualidade da comunicação interna; 

 71% estão satisfeitos com a qualidade da comunicação externa; 

 89% estão satisfeitos com a imagem pública da Unigranrio; 

 85% estão satisfeitos com o clima organizacional; 

 62% estão satisfeitos com os critérios de enquadramento no plano de 

carreira docente; 

 78% estão satisfeitos com a forma com que o planejamento pedagógico 

na Escola é realizado; 

 82% estão satisfeitos com a frequência das reuniões de Colegiado de 

curso. 

 78% estão satisfeitos com a atuação do NDE do Curso. 

 

 

 



3. Dimensão Infraestrutura 

 

Na dimensão da pesquisa Infraestrutura, o perfil das respostas dos 

docentes foi:  

 

 59% estão satisfeitos com o acesso à internet no Campus; 

 71% estão satisfeitos com a adequação da infraestrutura da Instituição 

às atividades acadêmicas; 

 57% estão satisfeitos com a infraestrutura dos laboratórios; 

 92% estão satisfeitos com o Portal da Unigranrio; 

 59% estão satisfeitos com os recursos audiovisuais de apoio às 

atividades pedagógicas; 

 87% estão satisfeitos com o Portal como suporte às atividades de 

ensino; 

 77% estão satisfeitos com os serviços de pesquisa bibliográfica 

oferecidos pela biblioteca; 

 76% estão satisfeitos com o acervo virtual e físico de livros da biblioteca; 

 69% encontram-se satisfeitos com o acervo virtual e físico de periódicos 

da biblioteca; 

 78% afirmam que estão satisfeitos com as instalações para leitura e 

estudo na biblioteca; 

 60% estão satisfeitos com o serviço de empréstimos de livros da 

biblioteca; 

 75% estão satisfeitos com a iluminação das salas de aula; 

 55% estão satisfeitos com a climatização das salas de aula; 

 55% estão satisfeitos com a acústica das salas de aula; 

 73% estão satisfeitos com os elevadores; 

 71% estão satisfeitos com as instalações sanitárias; 

 61% estão satisfeitos e 28% não podem avaliar o acesso dado às 

pessoas com necessidades especiais; 

 

 

  


