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Apresentação
O Semestre Letivo Suplementar-SLS é um semestre atípico, realizado por força da pandemia sob condições nunca vivenciadas pela 
comunidade acadêmica. Foi necessário um grande esforço para reunir as condições tecnológicas, pedagógicas e administrativas 
capazes de assegurar o pleno funcionamento deste semestre. Para criar tais condições realizamos três pesquisas, antes do início do 
SLS, envolvendo os professores, os trabalhadores técnico-administrativos e os estudantes. Os resultados dessas pesquisas nos 
permitiram o planejamento das nossas atividades, a capacitação e a organização dos recursos disponíveis para iniciar o SLS. Agora, 
transcorridos os meses iniciais, sentimos a necessidade de avaliar o seu funcionamento; a eficácia das medidas adotas, das 
condições disponibilizadas e, principalmente, as estratégias de enfrentamento da nossa comunidade. 


O objetivo desta avaliação foi levantar informações sobre o funcionamento geral do SLS, qualificar as experiências, avaliar as 
alternativas pedagógicas, os recursos tecnológicos utilizados pelos estudante professores e gestores para a realização das suas 
atividades, com o intuito de planejar e aperfeiçoar as ações futuras.


Através de consulta direta à comunidade, com questionários destinados aos professores, aos alunos e aos trabalhadores técnico-
administrativos, foram consideradas três dimensões: 1- Aspectos pedagógicos; 2- Recursos humanos e 3- Infraestrutura. 
As dimensões aqui consideradas foram inspiradas nas diretrizes do SINAES e nos Referencias de Qualidade para a Educação à 
Distância (2007), porém ajustadas para atender às condições extraordinárias experimentadas pela comunidade acadêmica durante a 
suspensão das atividades presenciais na Universidade, em função da pandemia.


Os resultados apresentados a seguir correspondem à segunda etapa de análise, relativos às respostas dos estudantes. Na etapa 
seguinte serão disponibilizados os resultados relativos às respostas dos trabalhadores técnico-administrativos. 



Perfil



Total de estudantes convidados: 48.793  -  Número de respostas: 12.078

Participação dos estudantes de graduação 
e pós-graduação na avaliação do SLS

Participantes Não participantes

75,2%

24,8%

Participantes por nível   -   Graduação e 
pós-graduação 

Participantes Não participantes

69,7%

30,3%

76,3%

23,7%

Graduação Pós-graduação



Autodeclaração de sexo/gênero

Feminino Masculino Outros

4,2%

38,3%

61,3%

Autodeclaração de cor/etnia

Amarela Branca Indígena Parda Preta Outros

2,7%
0,4%

28,2%

40,4%

0,8%

26,6%

1,0%

Não quero 

declarar



Atuação no SLS



Situação no SLS - Graduação e Pós-graduação

Me matriculei e estou cursando Me matriculei, mas abandonei Não me matriculei

Graduação Pós-graduação

87,3%

88,6%

1,9%
6,7%

10,8%

4,6%



Não tenho acesso adequado à internet.

Não tenho local adequado para realização das atividades.

Não tenho como conciliar as aulas com a minha rotina diária.

Não consigo acompanhar as aulas/atividades.

Não tenho domínio das tecnologias.

Por questões relacionadas à saúde/bem-estar. 30,9%

5,5%

18,9%

26,3%

10,2%

9,3%

Por que não se matriculou - Graduação e Pós-graduação



Não tenho acesso adequado à internet.

Não tenho local adequado para realização das atividades.

Não tenho como conciliar as aulas com a minha rotina diária.

Não consigo acompanhar as aulas/atividades.

Não tenho domínio das tecnologias.

Por questões relacionadas à saúde/bem-estar. 26,4%

5,8%

20,4%

23,0%

12,7%

11,5%

Por que não se matriculou

Não tenho acesso adequado à internet.

Não tenho local adequado para realização das atividades.

Não tenho como conciliar as aulas com a minha rotina diária.

Não consigo acompanhar as aulas/atividades.

Não tenho domínio das tecnologias.

Por questões relacionadas à saúde/bem-estar. 40,6%

1,3%

15,4%

33,6%

4,7%

4,4%

Graduação

Pós-graduação



Por dificuldade de acesso à internet.

Por falta de local adequado para participação nas aulas.

Por dificuldade em conciliar aula com minhas rotinas diárias.

Por dificuldade em acompanhar as aulas/atividades.

Por falta de domínio das tecnologias.

Por questões relacionadas à saude/bem-estar. 19,0%

4,2%

28,1%

23,3%

12,4%

13,0%

Por que abandonou - Graduação e Pós-graduação



Por dificuldade de acesso à internet.

Por falta de local adequado para participação nas aulas.

Por dificuldade em conciliar aula com minhas rotinas diárias.

Por dificuldade em acompanhar as aulas/atividades.

Por falta de domínio das tecnologias.

Por questões relacionadas à saude/bem-estar. 8,1%
4,2%

28,4%
22,8%

12,7%
13,4%

Por que abandonou

Por dificuldade de acesso à internet.

Por falta de local adequado para participação nas aulas.

Por dificuldade em conciliar aula com minhas rotinas diárias.

Por dificuldade em acompanhar as aulas/atividades.

Por falta de domínio das tecnologias.

Por questões relacionadas à saude/bem-estar. 29,7%

5,4%

21,6%

32,4%

5,4%

5,4%

Graduação

Pós-graduação



Sim Não

99,08%

0,92%

98,19%

1,81%

Graduação Pós-graduação

Portador de Necessidades Educacionais Especiais



Como foi o processo de matrícula

Difícil Fácil Igual aos anos anteriores NSA

10,81%

16,91%

63,80%

8,48%

4,59%

21,39%

41,09%
32,93%

Graduação Pós-graduação



Falicita a interação.

Proporciona boa experiência de aprendizagem.

É adequado às atividades propostas.

Não funciona corretamente.
2,53%

10,54%

4,98%

4,13%

20,6%

45,5%

20,5%

17,3%

Graduação Pós-graduação

Utilização do AVA.UFBA



Como considera a experiência do SLS*

*Esta questão admite mais de uma resposta

Contribuiu positivamente para sua formação.

Possibilitou experiências novas.

Incentivou novas metodologias de ensino.

As estratégias pedagógicas possíveis não proporcionaram bons resultados de aprendizagem.

As condições tecnológicas limitaram as possibilidades e prejudicaram as atividades.

Não atendeu minimamente as expectativas dos alunos e dos professores. 13,2%

28,2%

19,9%

46,0%

55,2%

28,5%



Como considera a experiência do SLS*

*Esta questão admite mais de uma resposta

Contribuiu positivamente para sua formação.

Possibilitou experiências novas.

Incentivou novas metodologias de ensino.

As estratégias pedagógicas possíveis não proporcionaram bons resultados de aprendizagem.

As condições tecnológicas limitaram as possibilidades e prejudicaram as atividades.

Não atendeu minimamente as expectativas dos alunos e dos professores. 5,1%

17,8%

8,8%

44,6%

52,6%

36,7%

15,2%

30,7%

22,7%

45,5%

55,9%

26,5%

Graduação Pós-graduação



Em outro estado brasileiro Em Salvador No interior do estado da Bahia NSA

Graduação Pós-graduação

Localidade onde está cursando o SLS

8,8%
3,3%

57,5%

68,1%

22,9%

24,0% 10,6% 4,6%



Da casa de parentes/amigos

De minha casa

De outro lugar

NSA

Graduação Pós-graduação

89,9% 85,3%

1,4%

2,5%

10,8%

3,5%

2,0%

4,6%

Local onde costuma acessar as aulas



Não tenho espaço em casa para realização das atividades

Tenho espaço apropriado para realização das atividades em casa

Tenho espaço em casa compartilhado, inapropriado para conduzir as atividades

NSA

Graduação Pós-graduação

66,8%

19,7%

10,8%

2,7%

64,2%

5,6%

25,6%

4,6%

Espaço utilizado para realizar as aulas/atividades



Adequados para esta finalidade

É possível realizar as atividades, com dificuldade

São totalmente inadequados para esta finalidade

NSA

Graduação Pós-graduação

Equipamentos utilizados para realizar as atividades

68,9%

19,6%

0,7%

10,8%

62,0%

31,0%

2,3%

4,6%



Imaginando que a atual situação de saúde/sanitária se mantenha, você acha que 
o próximo semestre deveria ser: 

Não presencial, mas com algumas atividades presenciais

Totalmente não presencial

Outra alternativa 4,2%

52,4%

43,4%

7,7%

41,5%

50,8%

Graduação PG



Imaginando que a atual situação de saúde/sanitária se mantenha, você acha que 
o próximo semestre deveria ser: 

Não presencial, mas com algumas atividades presenciais

Totalmente não presencial

Outra alternativa 7,0%

43,7%

49,3%



Dimensões



Dimensão 1 - Aspectos pedagógicos do SLS

Média dimensão: 3,12

1 = muito 
inadequado

5 = muito 
adequado

Adequação dos materiais didáticos oferecidos nas suas disciplinas.

Adequação das atividades oferecidas nas suas disciplinas.

Adequação das estratégias utilizadas para avaliação nas suas disciplinas.

Adequação das ações dos Colegiados e Departamentos no apoio ao docente.

Adequação dos tutoriais/manuais disponibilizados no Portal UFBAEMMOVIMENTO.

Adequação da relação entre os participantes no ambiente virtual de aprendizagem.

Adequação da participação dos alunos no ambiente virtual de aprendizagem.

Adequação do apoio/suporte das Pró-Reitorias. 2,4

3,1

3,2

2,9

3,0

3,3

3,4

3,6



Dimensão 2 - Recursos Humanos

Média dimensão: 2,91 = muito 
inadequado

5 = muito 
adequado

Grau de adequação do seu local de estudo.

Grau de interatividade entre professores e alunos.

Grau de dificuldade de acesso e utilização das plataformas.

Grau de dificuldade de acesso ao material didático.

Grau de motivação em relação ao SLS.

Grau de ansiedade em relação ao SLS.

Grau de cansaço/exaustão em relação ao SLS.

Grau de satisfação com a experiência (SLS).

Grau de conhecimento adquirido ao longo do SLS.

Grau de qualidade do material oferecido para capacitação

Grau de efetividade das ações de capacitação.
2,6

2,9

3,1

2,8

3,1

3,1

2,6

2,2

2,3

3,3

3,4



Dimensão 3 - Infraestrutura - SLS

1 = muito 
inadequado

5 = muito 
adequado

Média dimensão: 3,30

Grau de facilidade de acesso à internet.

Grau de competência no uso de equipamentos.

Grau de qualidade e adequação dos equipamentos utilizados.

Grau de satisfação em relação às ações para cadastramento e permissão de acesso às plataformas

Grau de satisfação em relação às ações realizadas para solucionar problemas.
2,8

3,2

3,5

3,7

3,6



ufbaemmovimento@ufba.br  


