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Neste novo formato de 
monitoramento, 216 pessoas 
responderam ao questionário, 
sendo a maioria do segmento 
de estudantes. A amostra dos 

funcionários foi baixa, 
prejudicando a significância 

estatística dos dados. 



Quanto ao isolamento, entre os servidores e estudantes, a maioria está  
mantendo o isolamento social saindo de casa apenas para atividades 

essenciais, como ir à farmácia ou fazer a feira. Chama a atenção, entretanto, 
que 10% dos estudantes não estão se isolando  (8% afirmam que não saem 

para estudar/trabalhar mas saem para as demais atividades da vida).  Entre os 
terceirizados, apenas 01 pessoa referiu estar mantendo o isolamento social. 

 

TIPO DE ISOLAMENTO POR 
SEGMENTO 



TIPO DE ISOLAMENTO POR 
SEGMENTO 



SINTOMAS DA COVID-19  / TESTE POSITIVO NOS ÚLTIMOS 15 DIAS 
 

09 estudantes e 02 docentes referiram estar com sintomas da Covid-19, além disso, 03 estudantes, 01 
docente  e 12 familiares de estudantes testaram positivo para Covid-19 nos 15 dias anteriores ao 

questionário.  



Fonte:	SIASS	-	IFPE:	Campus	Vitória	2020.	

14% dos administrativos, 38% 
dos docentes,12% dos 
estudantes e 25% dos 

terceirizados afirmaram fazer 
parte de grupos de risco de 

contrair forma grave da 
doença (idosos, diabéticos, 

hipertensos etc.). 
 

48% dos estudantes moram 
com alguém que possui algum 

tipo de comorbidade.  

SER OU RESIDIR COM GRUPO DE RISCO 



 
Docentes se apresentam moderadamente ou muito ansiosos. Porém já se constatam 

estados de tranquilidade, paciência e adaptação à realidade. 
 

Entre os Administrativos, apesar de ansiedade também surgir nas respostas, 
prevalecem estados emocionais de tranquilidade, adaptação à realidade, motivação 

e otimismo. 
 

Quanto aos estudantes, sobressaem estados de tranquilidade, adaptação à realidade 
e segurança. Porém ainda estão instalados quadros de ansiedade, inquietude, 

irritabilidade e oscilação de humor.  
 

Os Funcionários Terceirizados estão pouco seguros, com muito medo. 
 

ESTADO EMOCIONAL 
 











  
1) Dos 172 estudantes que responderam ao questionário, 22  deixaram comentários sobre os seguintes temas: 
  
- Retorno às aulas: de forma remota ou presencial com os devidos cuidados  
- Assistência Estudantil: Manutenção das Bolsas (permanência, extensão e pesquisa), auxílio financeiro, cesta básica 
- Disponibilização de Internet e notebook 
  
  
2) Dos 4 funcionários  terceirizados que responderam ao questionário, 01 deixou como comentário a informação de que 
testou positivo para covid, sendo um Caso confirmado e recuperado de Covid-19  
 
  
3)Dos 26 docentes que responderam ao questionário,  02 deixaram como sugestões: 
  
-Testagem de todos os seguimentos de pessoal do IFPE após retorno das aulas presenciais; 
 
- Modificação do questionário 
 
  
 4) Dos 14 Administrativos que responderam ao questionário, 03 deixaram sugestões para modificação do questionário. 

COMENTÁRIOS E/OU SUGESTÕES 


