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Relatório Mestrado Profissional em Educação 
Docentes 2020 
 
Este questionário foi respondido por 10 professores doutores do Mestrado Profissional em 
Educação do UNASP. Todas as questões foram de múltipla escolha tendo como escala de 
frequência: 1. Discordo Totalmente, 2. Discordo, 3. Sem Opinião, 4. Concordo 5. Concordo 
Totalmente. Foi organizado em Cinco dimensões, a saber: i) institucional, ii) acadêmica e 
pedagógica, iii) comunicação em geral e serviços, iv) infraestrutura, e v) Autoavaliação (Ver 
Figura 1). 

 
Figura 1: Dimensões e categorias de avaliação no questionário 

 
 
No mestrado profissional em educação há um corpo de professores doutores com grande 
experiência docente e de pesquisa. Na Tabela 1 apresentamos uma caracterização dos 
docentes desta avaliação. 
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Tabela 1 Caracterização dos participantes de acordo o sexo e a modalidade. 
 Experiência Docente   

Sexo     
16-20 
anos  

21-30 
anos  

6-10 anos  
Mais de 31 

anos  
Total  

Feminino   
N   0.0   3.0   1.0   4.0   8.0  

% Linha   0.0 %   
37.5 

%  
 12.5 %   50.0 %   

100.
0 %  

Masculino   
N   1.0   0.0   0.0   1.0   2.0  

% Linha   
50.0 

%  
 0.0 %   0.0 %   50.0 %   

100.
0 %  

Total   
N   1.0   3.0   1.0   5.0   10.0  

% Linha   
10.0 

%  
 

30.0 
%  

 10.0 %   50.0 %   
100.
0 %  

 

 
Na primeira dimensão, institucional, 100% dos docentes do MPE consideram que as bases 
filosóficas do UNASP expressas no seu lema, missão e visão promovem o conhecimento 
científico e a cidadania nas atividades de ensino, pesquisa (Ver Fig. 2). Quando questionados: 
“Compreendo que minha opinião contribui para a melhoria no planejamento e ações 
acadêmico-administrativas do UNASP”, 80% concordam ou concordam totalmente, e 20% 
não tem uma opinião formada sobre esta variável. 
 

 
Figura 2: Coerências das bases filosóficas com o ensino, a pesquisa e extensão do UNASP. 

 
Num programa de pós-graduação Strito Sensu as diversas infraestruturas são fundamentais 
para o bom funcionamento. Por isso, na Tabela 2 apresentamos as respostas dos professores 
sobre as infraestruturas do MPE do UNASP.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Tabela 2: Dimensão da infraestrutura do MPE do UNASP 

 
DIMENSÃO INFRAESTRUTURA 1. Discordo 

Totalmente 
2. Discordo 3.Sem 

Opinião 
4. Concordo 5. Concordo 

Totalmente 
Total 

[1. Os equipamentos, softwares, salas etc. são adequados às aulas e 
pesquisas.] 

0 2 (20%) 0 3 (30%) 5 (50%) 10 

[2. Os laboratórios de informática disponíveis são satisfatórios.] 0 1 (10%) 0 5 (50%) 4 (40%) 10 

[3. A rede wi-fi disponibilizada é de acesso aos discentes.] 0 0 1 (10%) 5 (50%) 4 (40%) 10 

[4. O acesso às instalações do UNASP para pessoas com deficiência é 
adequado.] 

0 0 0 6 (60%) 4 (40%) 10 

[5. A sala da secretaria do MPE é adequada.] 0 2 (20%) 0 4 (40%) 4 (40%) 10 

 [6. As salas para as bancas são adequadas e equipadas.] 1 (10%) 1 (10%) 0 4 (40%) 4 (40%) 10 

[7. As condições da sala de leitura e estudos da biblioteca são 
adequadas.] 

1 (10%) 1 (10%) 1 (10%) 4 (40%) 3 (30%) 10 

[8. O acervo bibliográfico atende às necessidades do MPE.] 0 0 2 (20%) 5 (50%) 3 (30%) 10 

 [9. A segurança dentro do campus é satisfatória.] 0 0 0 5 (50%) 5 (50%) 10 

[10. O centro de convivência e a praça de alimentação são 
adequados.] 

0 0 0 3 (30%) 7 (70%) 10 

[11. A qualidade da alimentação oferecida no restaurante do campus é 
satisfatória.] 

0 0 0 2 (20%) 8 (80%) 10 

 
A Tabela 2 revela a percepção geral que os docentes têm das infraestruturas como sendo 
adequadas e satisfatórias para assegurar o bom andamento no MPE do UNASP. No entanto, 
é possível melhorar principalmente nos itens 1, 5, 6 e 7. Estas variáveis estão relacionadas a 
melhoria das salas para atividades específicas do MPE. 
 
Na sequência do item infraestrutura, é importante analisar os serviços em geral, a 
comunicação acadêmica e a tecnologia disponível para estes serviços e comunicações em 
geral. Assim, apresentamos na Tabela 3 a resposta dos docentes sobre esta dimensão em 
duas categorias: i) académico – cinco primeiras frases, e ii) Tecnológico – três últimas frases. 
 

Tabela 3: Dimensão dos serviços, da comunicação em geral e das tecnologias disponíveis no MPE do UNASP. 
 

DIMENSÃO COMUNICAÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS  1. Discordo 
Totalmente 

2. Discordo 3.Sem 
Opinião 

4. Concordo 5. Concordo 
Totalmente 

Total 

[1. O acesso e a comunicação com a gestão do MPE ocorrem facilmente.] 0 0 0 4 (40%) 6 (60%) 10 

[2. Existe representatividade discente no colegiado do MPE.] 0 0 1 (10%) 3 (30%) 6 (60%) 10 

 [3. O processo seletivo do MPE tem regras claras.] 0 0 0 2 (20%) 8 (80%) 10 

[4. É fácil encontrar as informações sobre o processo seletivo do MPE.] 0 1 (10%) 0 4 (40%) 5 (50%) 10 

[5. O modelo de orientação é satisfatório.] 0 1 (10%) 0 5 (50%) 4 (40%) 10 

[6. Os meios de comunicação interna do MPE são eficazes e me mantêm 
informado(a).] 

0 0 0 2 (20%) 8 (80%) 10 

[7. O site do MPE é um canal de informação útil para os processos 
acadêmicos.] 

0 0 1 (10%) 1 (10%) 8 (80%) 10 

[8. A Instituição disponibiliza um canal de comunicação para críticas e 
sugestões.] 

0 1 (10%) 5 (50%) 1 (10%) 3 (30%) 10 

 
 
Os resultados da Tabela 3 revelam que os docentes do MPE percebem que os gestores têm 
um bom padrão de comunicação e serviço (Média de mais de 90% de concordância), no 



 
 
 

 

entanto existe maiores flutuações de discordâncias e “sem opinião” na representatividade 
discente no colegiado (10% sem opinião), em ser “fácil encontrar as informações sobre o 
processo seletivo do MPE” e “o modelo de orientação é satisfatório” (Itens 4 e 5, ambos com 
10% de discordância). 
 
Na dimensão “Acadêmica e Pedagógica”, questionamos os docentes em duas categorias: i) 
Didática profissional e ii) Pesquisa científica. Na Tabela 4 apresentamos esta primeira 
categoria e as respectivas respostas dos estudantes. 
 

Tabela 4: Categoria “Didática Profissional” da dimensão “Académica e Pedagógica” 
 

DIMENSÃO ACADÊMICA E PEDAGÓGICA: Didática Profissional  1. Discordo 
Totalmente 

2. Discordo 3.Sem 
Opinião 

4. Concordo 5. Concordo 
Totalmente 

Total 

[1. O MPE contribui para a formação do profissional da educação com vistas aos 
questionamentos e desafios da educação.] 

0 0 0 3 (30%) 7 (70%) 10 

[2. As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do MPE 
com a prática, contribuindo para a formação profissional dos estudantes.] 

0 1 (10%) 0 4 (40%) 5 (50%) 10 

[3. As disciplinas contribuem, orientam e enriquecem a formação para o ensino, 
pesquisa e aplicação no contexto profissional da educação.] 

0 0 0 2 (20%) 8 (80%) 10 

[4. Os recursos didáticos por mim utilizados na sala de aula são adequados para 
a aprendizagem ativa.] 

0 0 0 3 (30%) 7 (70%) 10 

[5. As referências bibliográficas por mim indicadas nos planos de ensino 
contribuem para o estudo e a aprendizagem dos estudantes.] 

0 0 0 3 (30%) 7 (70%) 10 

[6. As atividades de ensino desenvolvidas pelo MPE são de interesse da 
sociedade e comunidade científica.] 

0 0 0 2 (20%) 8 (80%) 10 

[7. O MPE propicia experiências de aprendizagem inovadoras.] 0 0 0 5 (50%) 5 (50%) 10 

[8. O MPE proporciona a oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.] 0 0 0 3 (30%) 7 (70%) 10 

[9. O MPE contribui para ampliar a capacidade de comunicação nas formas oral 
e escrita.] 

0 0 0 4 (40%) 6 (60%) 10 

[10. O MPE contribui para o desenvolvimento da capacidade de aprender e 
atualizar-se permanentemente.] 

0 0 0 2 (20%) 8 (80%) 10 

 
Embora o nível de concordância seja sempre alto em todas as variáveis questionadas, existe 
uma variável com uma discordância que pode indicar uma melhoria para o MPE: “As 
atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do MPE com a prática, 
contribuindo para a minha formação profissional” (10%). 
 
A última categoria desta dimensão é apresentada na Tabela 5, e está relacionada à pesquisa 
científica do MPE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Tabela 5: Categoria “Pesquisa Científica” da dimensão “Académica e Pedagógica” 
 

DIMENSÃO ACADÊMICA E PEDAGÓGICA: Pesquisa Científica 1. Discordo 
Totalmente 

2. Discordo 3.Sem 
Opinião 

4. Concordo 5. Concordo 
Totalmente 

Total 

[1. O MPE contribui para o desenvolvimento da capacidade de reflexão, 
questionamento e argumentação.] 

0 1 (10%) 0 4 (40%) 5 (50%) 10 

[2. O MPE promove o desenvolvimento da capacidade de pensar 
criticamente, analisar e refletir sobre soluções para os problemas da 
sociedade.] 

0 1 (10%) 0 5 (50%) 4 (40%) 10 

[3. As disciplinas do MPE são desafiantes e preparam para a pesquisa da 
dissertação de mestrado.] 

0 1 (10%) 0 5 (50%) 4 (40%) 10 

 [4. O MPE oferece oportunidades para superar dificuldades relacionadas 
ao processo de pesquisa.] 

0 1 (10%) 0 4 (40%) 5 (50%) 10 

[5. O MPE favorece a articulação do conhecimento teórico com as 
atividades práticas da pesquisa.] 

0 1 (10%) 0 5 (50%) 4 (40%) 10 

[6. As atividades oferecidas no MPE contribuem para a elaboração de 
artigos científicos, dissertação, material didático.] 

0 1 (10%) 0 4 (40%) 5 (50%) 10 

[7. As atividades de metodologia científica do MPE esclarecem as normas 
e conduta ética na pesquisa.] 

0 1 (10%) 1 (10%) 3 (30%) 5 (50%) 10 

[8. O MPE estimula o uso de software de apoio à pesquisa científica, tais 
como: Mendeley, IARS, SPSS, JASP e WebQDA.] 

0 1 (10%) 1 (10%) 1 (10%) 7 (70%) 10 

[9. O MPE estimula o uso de bases de dados para o acesso às pesquisas 
científicas atuais.] 

0 1 (10%) 0 2 (20%) 7 (70%) 10 

[10. O MPE estimula a participação em eventos científicos e de formação 
contínua.] 

0 1 (10%) 0 1 (10%) 8 (80%) 10 

[11. O MPE promove eventos para a divulgação da produção científica de seus 
docentes e discentes.] 

0 1 (10%) 0 1 (10%) 8 (80%) 10 

[12. As atividades de pesquisa desenvolvidas pelo MPE são de interesse da 
sociedade e comunidade científica.] 

0 1 (10%) 0 2 (20%) 7 (70%) 10 

 
 
Embora haja o foco profissional e prático no MPE, as atividades e contextos científicos são 
apontados como adequados ou satisfatórios, segundo, em média, 90% dos professores. Isso 
quer dizer que os professores atribuem grande credibilidade às práticas profissionais 
baseadas na pesquisa científica. Apenas um professor (10%) sistematicamente discorda em 
todas as frases relacionadas às atividades práticas da pesquisa e seus benefícios. 
 
Ainda nesta dimensão de análise questionamos os professores: Quais as contribuições do 
MPE para a sua atuação como pesquisador, professor e orientador? Estes responderam: 

1. Há apoio para participação em eventos e para treinamentos. Há ferramentas on-line 

para orientação. Para atendimento presencial, o espaço não é adequado. 
2. Total apoio e orientação nos processos  
3. A disponibilização de tempo para a pesquisa. 
4. Apoio da coordenação tem sido fundamental;  trocas com os pares. 
5. O MPE concede plenas condições para o desenvolvimento dessas três funções. 
6. O estímulo à atualização constante. 
7. Contribuições: Tempo, recursos e material 
8. Como PESQUISADOR houve um aumento no incentivo a financiamento de projetos, 

pagamento para publicações e ajuda de custos para participar em eventos 

internacionais. Falta apoio na mobilidade na internacionalização dos docentes com 

estágios remunerados em Instituições Estrangeiras. Precisa melhorar a INTRANET no 

ambiente de trabalho tanto para os docentes e discentes, como para a sala da 

coordenação do MPE. Como PROFESSOR e ORIENTADOR, está a faltar melhores 

condições de trabalho como acomodações (gabinetes) para os docentes e local 

adequado para as orientações; melhor internet nas salas de aula.  



 
 
 

 

9. Oportunidade de interagir com a comunidade acadêmica. 
10. Apoio e incentivo à pesquisa 

 
Além disso perguntamos sobre os pontos positivos e negativos na visão dos professores: 
 
Cite pelo menos três pontos positivos do MPE? 

1. "Competência e envolvimento dos docentes. Qualidade da gestão. Relacionamento 

interpessoal entre professores e alunos." 
2. Organização, seriedade e rigor científico  
3. "1) Os professores têm tempo para pesquisar, pois não há um excesso de carga horária; 

2) A coordenação do mestrado é bastante ativa e atualizada, oferecendo muitos 

subsídios p/q o corpo docente alcance sucesso em seus empreendimentos; 3) A 

imprensa universitária dá grande apoio às publicações dos docentes." 
4. Qualidade da formação; Qualidade do corpo docente; acolhimento aos mestrandos. 
5. Proximidade com o aluno; Alunas dinâmicas; Foco na pesquisa; 
6. A filosofia da Instituição; o campus e o Corpo Docente. 
7. Qualidade das aulas, apoio da coordenação para produções científicas e técnicas, 

qualidade dos programas científicos. 
8. "1. Titulação, competência e dedicação dos professores; 2. A possibilidade de integrar 

a ciência e a fé. 3. Linhas de pesquisa 4. Localização" 
9. Coesão de grupo, 2. flexibilidade de atuação, 3. Sistema de serviço 
10. "Formação profissional a partir da realidade de cada aluno alinhada à proposta do 

MPE. Interesse e compromisso com a formação integral do estudante 
Constante atualização dos processos do curso. 

 
 
 
Cite os pontos negativos ou pontos a melhorar do MPE? 

1. "Regulamentação da distribuição de bolsas por mérito e necessidade, com troca de 

horas de dedicação ao curso. Mais apoio para formação continuada." 
2. Não tenho pontos negativos para citar. 
3. "1) A capacidade discente de produção de artigos (às vezes, há a sensação de que 

estamos tirando água da pedra); 2) O mestrado precisa de um espaço mais adequado 

para as orientações individuais." 
4. É importante investir na produção acadêmica do corpo docente e discente; criar mais 

espaços de discussão das pesquisas e trocas entre grupos; investir na 

relação/acompanhamento dos egressos 
5. maior inserção na comunidade e apontamentos em in locu. 
6. Intensificar a relação com as redes educacionais em âmbito local, regional e nacional 

para aumentar a sua visibilidade e relevância social. 
7. Página do programa 
8. "1. Gabinetes de trabalho e orientação para os docentes; 2. Internet nas salas de aula e 

nas dependências do MPE; 3. Divulgação nas mídias sociais, televisiva e radiofônica 



 
 
 

 

do Mestrado e da seleção. 4. Contratação de uma equipe de apoio para a elaboração do 

relatório da plataforma Sucupira. " 
9. “1.Sistema de comunicação, 2. Sistema de financiamento de pesquisa, 3. processo de 

transferência para a sociedade de inovação e tecnologia. 
10. "Mais sistematização dos docentes no registro e planejamento das ações. Mais 

divulgação do curso. Mais parcerias e inserção acadêmica dos docentes" 
 
Que sugestões ou comentário geral você faria em relação ao Mestrado Profissional em 
Educação do UNASP? 

1. O MPE promove um ambiente de trabalho saudável, onde há sensação de solidariedade 

e seriedade em todas as atividades. 
2. Excelente  
3. Não tenho outras sugestões, além das que já foram dadas. 
4. O MPE do Unasp tem muito potencial. É um curso novo que está avançando na sua 

organização, estrutura e proposta pedagógica e científica.  
5. A equipe está de parabéns por todo o trabalho realizado! 
6. Um curso que contribui para atualização profissional dos seus mestrandos mediante o 

desenvolvimento das habilidades de pesquisa. 
7. Parabenizar pelas conquistas até o momento 
8. "1. Continuação da competente atuação das atividades pedagógicas e científicas; 2. Ter 

mais apoio na divulgação/Marketing do MPE;" 
9. Verba própria para financiamento de pesquisa. 
10. Atentar para mais proximidade da comunidade e ensino público 

 
Finalmente, e especialmente neste questionário aos docentes atribuímos uma dimensão de 
autoavaliação das suas próprias práticas docentes no MPE (Ver Tabela 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Tabela 6: Autoavaliação dos professores sobre suas práticas no MPE 

 
DIMENSÃO DE AUTOAVALIAÇÃO  1. Discordo 

Totalmente 
2. Discordo 3.Sem 

Opinião 
4. Concordo 5. Concordo 

Totalmente 
Total 

[1. O MPE contribui para a formação do profissional da educação com 
vistas aos questionamentos e desafios da educação.] 

0 0 0 2 (20%) 8 (80%) 10 

[2. As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos 
do MPE com a prática, contribuindo para a formação profissional.] 

0 0 1 (10%) 6 (60%) 3 (30%) 10 

[3. As disciplinas cursadas no MPE contribuem para a formação 
integral dos estudantes, como cidadãos e profissionais.] 

0 0 0 3 (30%) 7 (70%) 10 

[4. As disciplinas contribuem, orientam e enriquecem a formação dos 
estudantes para o ensino, pesquisa e aplicação no contexto 
profissional da educação.] 

0 0 0 4 (40%) 6 (60%) 10 

[5. Os recursos didáticos por mim utilizados na sala de aula são 
adequados para a aprendizagem ativa.] 

0 0 0 3 (30%) 7 (70%) 10 

[6. As referências bibliográficas por mim indicadas nos planos de 
ensino contribuem para o estudo e a aprendizagem.] 

0 0 0 3 (30%) 7 (70%) 10 

[7. Os planos de ensino por mim elaborados contribuem para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas e para o estudo dos 
mestrandos.] 

0 0 0 2 (20%) 8 (80%) 10 

[8. Minhas aulas são criativas e contam com diversidade 
metodológica.] 

0 0 0 5 (50%) 5 (50%) 10 

[9. Procuro demonstrar domínio dos conteúdos abordados nas 
disciplinas.] 

0 0 0 1 (10%) 9 (90%) 10 

[10. Utilizo metodologias de ensino que desafiam ao aprofundamento 
dos conhecimentos e ao desenvolvimento de competências reflexivas 
e críticas.] 

0 0 0 3 (30%) 7 (70%) 10 

[11. As atividades de ensino desenvolvidas pelo MPE são de interesse da 
sociedade e comunidade científica.] 

0 0 0 2 (20%) 8 (80%) 10 

[12. Meu perfil de formação e experiência contribuem para a qualidade do 
MPE.] 

0 0 0 1 (10%) 9 (90%) 10 

[13. O MPE propicia experiências de aprendizagem inovadoras aos 
estudantes.] 

0 0 0 5 (50%) 5 (50%) 10 

[14. O MPE proporciona a oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.] 0 0 0 2 (20%) 8 (80%) 10 

[15. O MPE contribui para ampliar a capacidade de comunicação nas formas 
oral e escrita.] 

0 0 0 3 (30%) 7 (70%) 10 

[16. O MPE contribui para o desenvolvimento da capacidade de aprender e 
atualizar-se permanentemente.] 

0 0 0 2 (20%) 8 (80%) 10 

[17. Minha relação com o(a) estudante ao longo do MPE o(a) estimula a 
estudar e a aprender.] 

0 0 0 1 (10%) 9 (90%) 10 

 [18. Exijo dos estudantes do MPE organização e dedicação frequente aos 
estudos.] 

0 0 0 0 10 (100%) 10 

[19. Proporciono aos estudantes acesso a conhecimentos atualizados na 
minha área de formação.] 

0 0 0 0 10 (100%) 10 

[20. Procuro acompanhar e apoiar os(as) discentes em seu processo 
formativo.] 

0 0 0 1 (10%) 9 (90%) 10 

[21. Tenho reuniões periódicas com meus orientandos.] 0 0 0 2 (20%) 8 (80%) 10 

[22. As disciplinas que ministro no MPE contribuem para a formação integral 
dos(as) estudantes.] 

0 0 0 0 10 (100%) 10 

 
É importante notar que em média 100% dos docentes concordam ou concordam totalmente 
com as afirmativas positivas sobre seu desempenho ou o desempenho do MPE como um 
todo. Existe uma pequena exceção na segunda variável da Tabela 6, com apenas uma 
discordância. Para complementar esta análise e ainda nesta dimensão reflexiva de 
autoavaliação dos docnetes questionamos de forma aberta: 
 
Qual tem sido seu desempenho nas atividades de pesquisa no MPE? 
 

1. Creio que tenho contribuído bastante com o MPE, tanto nos trabalhos desenvolvidos 

junto aos meus orientandos e egressos, como nas aulas que ministro e nas produções 

científicas. 
2. Grupo de pesquisa ativo e com boa produção científica  
3. Tem sido satisfatória e vem resultando em um bom número de publicações e 

participação em congressos. 



 
 
 

 

4. Bom, mas, com certeza, precisa melhorar. Acredito que terei um melhor desempenho 

no próximo quadriênio  
5. Acredito que todo o esforço tem sido realizado para realização de pesquisas no meu 

campo de atuação. 
6. Seria interessante ter um feedback sobre isso, ia apreciar muito pois tornam nossas 

ações mais efetivas, mas na minha percepção tenho alcançado um bom desempenho. 

Os alunos demonstram gostar das aulas; os orientandos sentem a contribuição das 

suas pesquisas para o seu desenvolvimento profissional e tenho tido boas publicações. 
7. Bom desempenho 
8. Intensa com orientações de dissertações e TCC e publicações. 
9. Regular, poderia ser melhor. 
10. "Produção científica. Grupo de pesquisa. Orientação. Bancas. Projetos de pesquisa. 

Consultoria e outros. 
 

 


