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Apresentação dos Resultados da Avaliação Geral da UCPel pelos Egressos - Janeiro / 2020 

 A tabulação dos dados evidenciados nos instrumentos aplicados junto a 200 respondentes, revelou os 

seguintes resultados: 
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1. Qual a sua idade?

Até 21 a 24 anos De 25 a 34anos De 35 a 44 anos Acima de 45 anos

45%

42%

13%

2. Ano de sua formatura?

2017 2018 2019

66%

29%

5%

3. A que Centro/Instituto pertence o curso em que se
formou?

CCS                    . CCST ISFH



 

 

 

 

65%

35%

4. Qual seu gênero?

Masculino                                 . Feminino

72%

23%

3% 2%

5. Qual seu estado civil?

Solteiro Casado civil Divorciado / separado Casado/união estável/união consensual

83%

17%

6. Você trabalha?

Sim                             . Não

80%

20%

7. Caso trabalhe, em que área?

Na área em que se formou Em área diferente da que se formou



 

 

 

Setor primário (agricultura, pecuária, etc)

Setor secundário (área industrial)

Setor terciário (comércio e serviços)

Organização social (sem fins lucrat.,…

Serviço público

Como autônomo / liberal

Como empresário

0 10 20 30 40

8. Qual a natureza de sua atividade ?

41%

6%8%2%

42%

1%

9. Caso trabalhe, quanto tempo levou entre sua formatura e
o ingresso no mercado de trabalho?

Menos de 6 meses De 6 meses a um ano

De 1 ano a 2 anos Mais de 2 anos

Já trabalhava durante o Curso Não sabe / não lembra

76%

9%

14%

1%

10. O título obtido na UCPel foi importante para seu ingresso
no mercado de trabalho?

Foi muito importante Ajudou bastante Ajudou pouco Não foi solicitado

54%

46%

11. Houve mudança profissional em decorrência do seu Curso
Universitário?

Sim                      . Não



 

 

 

 

Promoção no trabalho

Obtenção de novo
emprego

Estabeleceu-se como
autônomo (liberal)

Estabeleceu-se como
empresário

Passou em concurso
público

Não sabe

0 10 20 30 40

12. Caso tenha havido mudança profissional, qual foi?

85%

9%
6%

13. Os conhecimentos adquiridos durante o seu Curso
Universitário foram importantes para o desempenho de
suas atividades profissionais?

Foram muito importantes Ajudaram um pouco De nada serviram

50%

27%

17%

5%

1%

14. Como está o mercado de trabalho em sua área de
atuação/profissão?

Com muitas oportunidades O mercado está em expansão

Com fácil colocação Não há vagas

Não sabe

1%

6%

15%

3%

66%

15. Você cursou ou está cursando algum curso de pós-
graduação?

Sim, doutorado Sim, mestrado Sim, especialização Sim, Residência Médica Não



 

 

 

 

55%29%

16%

16. Você acompanha as notícias, informações e eventos
promovidos pela UCPel?

Sim              . Não Ás vezes

0 20 40 60 80

Email

Redes Sociais

Sites da UCPel

Sites de notícia

Estudantes da UCPel

Panfletos, folders, cartazes

TV

Profissionais formados na UCPel

Jornais locais

Professores / funcionários que…

17. Se você acompanha, através de que meios?
(em números absolutos de respostas)

74%

22%

2% 2%

18. Você acha que a UCPel contribuiu para sua formação
ética e para o desenvolvimento do senso de
responsabilidade social?

Contribuiu amplamente Contribuiu parcialmente

Contribuiu muito pouco Não contribuiu de forma alguma

68%

25%

5%

2%

19. Acha que seu curso na UCPel contribuiu para que você

desenvolvesse capacidade de organização, expressão e
comunicação do pensamento?

Contribuiu amplamente Contribuiu parcialmente

Contribuiu muito pouco Não contribuiu de forma alguma



 

 

 

 

67%

29%

4%

20. Você acha que durante seu curso na UCPel foram
oferecidas condições para desenvolver a interpretação de
informações e a análise crítica?

Foram oferecidas amplamente Foram oferecidas parcialmente

Foram pouco oferecidas

69%

25%

4% 2%

21. Considera que seu curso ofereceu condições de
desenvolver um perfil profissional com capacidade de
trabalho em equipes interdisciplinares?

Ofereceu amplamente
Ofereceu parcialmente
Ofereceu muito pouco
O curso não ofereceu nenhuma condição para isto

65%

32%

2% 1%

22. Considera que seu Curso ofereceu condições de
desenvolver a capacidade de resolução de problemas no
âmbito de sua área de atuação?

Ofereceu amplamente
Ofereceu parcialmente
Ofereceu muito pouco
O curso não ofereceu nenhuma condição para isto



 

 

 

   

 

56%
34%

9%

1%

23. Acha que seu Curso na UCPel o preparou para utilizar
metodologias, conhecimentos científicos e tecnologias
necessários para a prática de sua profissão?

Preparou amplamente

Preparou parcialmente

Preparou muito pouco

O Curso não ofereceu nenhuma condição para isto

84%

15%

1%

25. Se você fosse iniciar agora a sua formação profissional,
optaria novamente pela UCPel?

Sim Não Não sabe

24.  Na escala de zero a dez, que nota você atribui à Universidade Católica  
de Pelotas? 

 

Considerando as respostas dos 200 egressos, a nota média atribuída 
 à UCPel foi 8,7 
 
  

 



 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Pela estrutura da UCPel/do Curso

Pela facilidade de horários

Pela capacidade dos professores

Por conhecer a Instituição

Pela qualificação profissional

Porque é a única que oferece o Curso

Porque gostou do Curso / UCPel

Pela facilidade de ingresso

Porque é o melhor da cidade

Pela localização

Pela organização da…

Porque oferece boa formação/o curso é bom

Pela credibilidade/instituição renomada

Outros motivos

26. Caso optasse pela UCPel, por que o faria?
(em números absolutos de respostas)

0 2 4 6 8 10

Por ter preço alto

Por entender que outra universidade é…

Por haver muitas deficiências no Curso

Dependeria do curso

Por entender que os professores não…

Por morar fora da cidade

Falta de atividades práticas

O curso que gostaria é EaD

Não tem o curso desejado

Outros motivos

27. Como você avalia a UCPel quanto a qualidade dos
serviços e projetos comunitários? Caso não optasse pela
UCPel, por que o faria? (em números absolutos de respostas)

16%

84%

28. Você se mantém vinculado, de alguma forma, às ações
da UCPel?

Sim                                         . Não



 

 

 

 

 

 

 

Atividades de extensão

Vínculo com a empresa que…

Outra graduação na UCPel

Pós-Graduação na UCPel

Atividades de pesquisa

Residência médica

Projetos sociais desenvolvidos…

Semana acadêmica

Fez especilaização

Palestras

É funcionária/a filha trabalha na…

0 2 4 6 8

29. Caso afirmativo, em quais atividades?

67%

33%

30. Se a UCPel viesse a oferecer cursos de especialização à
distância, teria interesse em fazer nesta metodologia EAD?

Sim, teria interesse Não teria interesse


