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A presente pesquisa, de acompanhamento do calendário alternativo, tem 

por objetivo geral identificar como o NATE pode qualificar suas ações e agir em 

tempo hábil para prover alternativas de auxílio a professores/as e estudantes 

nesse período de calendário alternativo, bem como para o próximo 

semestre.Após elaboração e apreciação das questões e questionáriospela 

equipe e conselho do NATE, foi solicitado junto à Progic/UFPel os dados do 

Cobalto, para envio dos convites, direcionados especificamente para cada um 

dos 7 grupos1 analisados.  

Utilizando o LimeSurvey (SurveyUFPel) enviamos, em 25/08/2020, o 

questionário para todos/as os/as 543 docentes que não ofertaram 

disciplinas no calendário alternativo. O questionário ficou disponível até 

01/09/2020 e, no período, obtivemos 278 questionários concluídos, o que 

representa 51,2% de todos/as os/as docentes que não ofertaram disciplinas no 

calendário alternativo e um intervalo de confiança de 97%, conforme cálculo 

realizado utilizando o OpenEpi2, Versão 3, calculadora de código aberto—

SSPropor, apresentado na tabela abaixo. 

Tabela 1. Tamanho da amostra 

Tamanho da amostra para a frequência em uma população 

 
Tamanho da população (para o fator de correção da população finita ou fcp)(N): 543  
frequência % hipotética do fator do resultado na população (p):  50%+/-5  
Limites de confiança como % de 100(absoluto +/-%)(d): 5% 
Efeito de desenho (para inquéritos em grupo-EDFF): 1  

Tamanho da Amostra(n) para vários Níveis de Confiança  

  
 Intervalo Confiança (%) Tamanho da amostra    
 95%  226    
 80%  127    
 90%  181    
 97%  253    
 99%  299    
 99.9%  362    
 99.99%  400    

  
Equação  

Tamanho da amostra n = [EDFF*Np(1-p)]/ [(d
2
/Z

2
1-α/2*(N-1)+p*(1-p)]    

                                                           
1
monitores virtuais; estudantes de pós-graduação regularmente matriculados/as e NÃO 

matriculados no calendário alternativo; estudantes de pós-graduação regularmente 
matriculados/as e matriculados no calendário alternativo; docentes (de graduação e pós) que 
ofertaram disciplinas no calendário alternativo; docentes (de graduação e pós) que NÃO 
ofertaram disciplinas no calendário alternativo; estudantes de graduação regularmente 
matriculados/as e NÃO matriculados no calendário alternativo e estudantes de graduação 
regularmente matriculados/as e matriculados no calendário alternativo. 
2
 Disponível em https://www.openepi.com/SampleSize/SSPropor.htm 

https://wp.ufpel.edu.br/cti/servicos/surveyufpel/?fbclid=IwAR0XjGyc71tMUHqakkYVQomEIXFQCGIOpYWT1sxVPeJCp_YxQwQMV40UdUI
https://www.openepi.com/SampleSize/SSPropor.htm


A seguir, apresentamos as tabelas geradas pelo LimeSurvey, com os 

resultados para as questões fechadas. As respostas das questões abertas 

estão sendo categorizadas e farão parte da versão final do presente relatório. 

 

 



 



 

 

 


