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Monitoramento Discente

       O Campus Vitória de Santo Antão do  IFPE realizou os monitoramentos com o corpo 
discente nos seguintes períodos: M1 (Monitoramento 1 - 21/04-28/05); M2 
(Monitoramento 2 - 07/05-14/05); M3 (Monitoramento 3 - 29/05-03/06) e M4 
(Monitoramento 4 - 17/06- 24/06/2020).
  
      Através destes monitoramentos, atingimos a marca de  1.360 respostas do nosso 
alunado. Vale evidenciar que, por meio destas ações de monitoramento, podemos 
fomentar  eficazmente nossos planejamentos e ações enquanto Campus. Por isso,  é 
importante não deixar de colaborar.
 
      Os períodos de monitoramento apresentaram variação no número de estudantes 
respondentes, sendo o último intervalo detentor de apenas 161 respostas. Tudo isso 
pode ser confirmado no  gráfico exposto a seguir:



Monitoramento Discente



Você tem mantido o isolamento e evitado a circulação social? 
M1 (466)*; M2 (355)*; M3 (378)*; M4 (161)*.
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Como você se sente nesse período do isolamento social? 
M1(466); M2(335); M3(378);  M4 (161).

M2 M3M1 M4



Você ou algum Familiar que mora com você faz parte do Grupo de Risco? 
M1 (466)*; M2 (355)*; M3 (378)*; M4 (161).

M2 M3M1 M4



Alguém com quem divide moradia, continua saindo de casa? M1 (466)*; M2 
(355)*; M3 (378)*; M4 (161)*. 
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Você tem apresentado algum sintoma da COVID -19 ? M1 (466)*; M2 (355)*; M3 
(378)*; M4 (161)*.
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Você tem ou teve contato com alguém com suspeita ou diagnóstico 
da COVID-19? M1 (466)*; M2 (355)*; M3 (378)*; M4 (161)*.
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%
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Isolamento Social – Durante os primeiros quatro meses, mais de 90% dos estudantes que 

responderam ao levantamento afirmaram que têm ficado em casa na maior parte do tempo, e só tem 

saído quando estritamente necessário. O percentual dos que saíram de casa normalmente 

ultrapassou a marca de 5% no terceiro e voltou a cair no quarto monitoramento.

Sentimento – Perguntados sobre como se sentem durante o período de isolamento social, o maior 

número de respondentes indicou estar “tranquilo” (41%, 35%, 37% e 36%). Porém, grande número 

de estudantes afirmam estar ansiosos, o que vinha aumentando a cada levantamento (27%, 35% e 

36%). Porém, neste quarto levantamento, diminuiu o percentual de ansiedade (32%) e aumentou o 

percentual de estudantes que se sentem “triste/deprimido(a)”  (9%; 11%; 9%; 14%).



Grupo de risco – Entre 9% e 13% dos respondentes informaram fazer parte do grupo de risco. Nos 

quatro levantamentos, mais de 40% informaram que moram com pessoas que fazem parte do grupo 

de risco. Ainda sobre as pessoas que residem com os estudantes, foi perguntado se alguém com 

quem divide a moradia continua saindo de casa. A maioria dos respondentes disse que “Sim, mas 

apenas para trabalhar” (49%, 54%, 54%,  63% ) ou que sai apenas em situações inadiáveis ou 

emergenciais (38%, 34%, 38% e  24% ). 

Sintomas e contato – Quando a pergunta é sobre se tem apresentado sintomas da Covid-19, os 

monitoramentos mostraram que o percentual vinha crescendo a cada mês. No primeiro 

levantamento, 3,6% dos respondentes afirmaram que sim; no segundo, 7,2% ; no terceiro, 9,8%, 

mantendo-se praticamente estacionado no quarto (9,3%). Quando a pergunta é se teve contato com 

pessoa com suspeita ou diagnosticada com Covid-19, continua havendo aumento a cada 

monitoramento (5%; 15%, 25% e 31%). 



Das 161 pessoas que responderam ao questionário, 93 responderam 

a esta pergunta. 

Tem algo que o IFPE possa fazer por você nesse momento de 
isolamento?



As respostas abordaram os seguintes temas:

1) Não/nada: 46

2) Aulas/conteúdo: 16

- Retorno às aulas presenciais;

- Aulas que validem para a grade curricular, aulas virtuais para não comprometer o período, aulas 

online com provas e trabalhos valendo nota, atividades valendo nota e contando como presença;

-  Livros

- Aulas online do curso técnico agroindústria

- Manter a prorrogação das aulas

 

 



3)   Assistência Estudantil: 19

- Ajuda financeira;

-Bolsa permanência: liberar o pagamento, não demorar para pagar;

- Cesta básica;

-Benefício eventual:  liberar o pagamento, continuidade do benefício;

- Manter o pagamento das bolsas

4) Informação: 01

- Manter a informação atualizada; 

5) Psicologia: 03

 – Incentivar a manter a calma, oferecer serviço psicológico online; grupo de psicólogos

 



6) Manter o isolamento: 01

7) Planejar o retorno das aulas: 01

8) Oração e fé : 02

- Orar; bênção de Deus

9) Pertences da moradia: 01

Manter os pertences da moradia seguros

10) Que tudo possa voltar ao normal: 01

11) O IFPE já está tomando as devidas providências: 01


