Código da
Variável

Descrição

D000

Código do Município

NQUEST
D001
D002

Número do respondente
Nome
Fone

D003

Sexo

D004

Qual sua idade?

D005

Qual a sua Cor?

D006

Qual o seu estado Civil?

D007

O(A) Sr.(Sra) tem filhos?

D008

Qual sua última titulação?

D009

Qual sua área de atuação na instituição em que
trabalha?

Informação
(2803609) Laranjeiras
(2613909) Serra Talhada
(2616407) Vitória de Santo Antão
(2604106) Caruaru
(2606002) Garanhus
(2611101) Petrolina
(2700300) Arapiraca
(2505105) Cuité
(2512903) Rio Tinto
(2502201) Bom Jesus
(2903201) Barreiras
(2904902) Cachoeira
(2312908) Sobral
(2400802) Angicos

(1) Masculino
(2) Feminino
(1) Branca
(2) Preta
(3) Parda
(4) Amarela
(5) Índigena
(9) NS/NR
(1) Solteiro/a
(2) Casado/a
(3) Separado/a
(4) Divorciado/a
(5) Viúvo/a
(6) União estável
(9) NR
(1) Sim (Responda o quadro abaixo)
(2) Não
(1) Graduação
(2) Especialização
(3) Mestrado
(4) Doutorado
(5) Pós-doutorado
(9) NS/NR
(1) Ciências Exatas e da Terra
(2) Ciências Humanas
(3) Ciências Sociais e Aplicadas
(4) Ciências Biológicas
(5) Engenharias
(6) Ciências Agrárias
(7) Ciências da Saúde

(8) Linguística, Letras e Artes
(9) Multidisciplinar
(99) NS/NR
D010
D011
D012

Qual o seu salário mensal nominal bruto nesta
instituição?
Qual sua renda mensal nominal bruta?
(1) Sim
O(A) Sr.(Sra) possui casa própria neste município? (2) Não
(9) NR

(1) Empresário(a)
(2) Pequeno(a) proprietário(a)
(3) Assalariado(a) rural

D013

D014

Qual é (ou era, se ele/a já faleceu) a principal
ocupação do(a) seu pai ou do(a) responsável pela
sua família, quando o(a) Sr.(Sra) tinha 15 anos?
(4) Operário(a) (Trabalhador/a urbano/a manual)
(5) Trabalhador(a) assalariado(a) não-manual
(Escritório,Comércio,Funcionário(a) público(a),
serviço,saúde,educação,etc.)
(9) NR

Comparando o padrão de vida de seus pais ou
responsáveis, quando o(a) Sr.(Sra) tinha 15 anos ,
com o seu padrão de vida como docente, o(a)
Sr.(Sra) diria:

(1) Que o seu padão de vida e de renda é superior
ao de seus pais ou responsáveis;
(2) Que a sua condição social é a mesma dos seus
pais ou responsáveis;
(3) Que o seu padrão de vida e de renda é inferior
ao de seus pais ou responsáveis;
(9) NR

MIGRAÇÃO
D015_1

Mora em qual município?

D015_2

Mora em qual UF?

D016

Mora neste município desde que nasceu?

D017_1

Qual o município de nascimento?

A codificação segue o estabelecido pelo IBGE

D017_2
D018
D019_1

Qual UF ou País estrangeiro de nascimento?
Há quanto tempo mora neste município?
Qual o município de residência anterior?
Qual o UF ou País estrangeiro de residência
anterior?

A codificação segue o estabelecido pelo IBGE

D019_2
D020

O motivo de migração para este município foi:

D021

Pretende continuar neste município?

A codificação segue o estabelecido pelo IBGE
A codificação segue o estabelecido pelo IBGE
(1) Sim
(2) Não

(1) Acompanhar a Família
(2) Trabalhar na Universidade Federal
(3) Outro
(1) Sim
(2) Não
(9) NR

D022
D023_1
D023_2

D024

Se sim,por quê?
Se não, em que município pretende morar?
Se não, em que UF pretende morar?
CARREIRA
Qual a sua situação contratual?

(1) Estatutário (a)
(2) Sou Substituto(a)
(9) NR
(1) Sou Estatutário(a) em Dedicação Exclusiva

D025

D026
D027

D028

D029

D030

D031

Se o(a) Sr.(Sra) for estatutário, que tipo de
contrato possui?

(2) Sou Estatutário(a) em regime de 20 horas
(3) Sou Estatutário(a) em regime de 40 horas
(4) Sou aposentado(a)
(5) Visitante
(9) NR

Há quanto tempo o(a) Sr.(Sra) está trabalhando no
serviço público federal como docente?
Há quanto tempo o(a) Sr.(Sra) está trabalhando
nesta instituição?

O que mais atraiu a(a) Sr.(Sra) na carreira
acadêmica?

O(A) Sr.(Sra) está satisfeito(a) com a carreira de
docente do ensino superior?

(1) Salário
(2) O contato com os alunos
(3) A possibilidade de pesquisar
(4) A sobrevivência material
(5) O ensino
(9) NR
(1) Muito Satisfeito(a)
(2) Satisfeito
(3) Razoavelmente Satisfeito(a)
(4) Insatisfeito(a)
(9) NR.

(1) Ao salário
(2) Ao reconhecimento pela pesquisa e produção
de conhecimento
Se o(a) Sr.(Sra) assinalou a alternativa 1 ou 2 da
(3) À formação de novas gerações de
pergunta anterior,sua satisfação está relacionada: perofissionais
(4) Ao fato de ser útil para a sociedade
(5) Mais de um motivo apresentado acima
(6) Outro
(9) NR.

Na opinião do(a) Sr.(Sra), a carreira docente deve
ser organizada: (Marque apenas uma alternativa)

(1) Apenas por avaliação de produção
(2) Por tempo de serviço e titulação
(3) Apenas por tempo de serviço
(4) Por tempo de serviço,titulação e avaliação da
produção acadêmica do docente

D032

Na opinião do(a) Sr.(Sra) o regime de dedicação
exclusiva deve:

D033

Além do salário, o(a) Sr.(Sra) recebe alguma
bolsa?

D034_a1

O(A) Sr.(Sra) Desenvolve algum projeto de
pesquisa?

D034_a2

Neste projeto de pesquisa possui estagiário?

D034_a3

Este projeto de pesquisa tem relação direta com
esta região?

D034_b1

O(A) Sr.(Sra) Desenvolve algum projeto de
extensão?

D034_b2

Neste projeto de extensão possui estagiário?

D034_b3

Este projeto de extensão tem relação direta com
esta região?

D035

O(A) Sr.(Sra) recebe atualmente financiamento
para desenvolver atividades de pesquisa ou
extensão que desenvolve?

D036

Se sim,este financiamento advém de:

D037

Se sim, este financiamento advém de alguma
fonte deste estado?

(5) Outro (Especificar)
(9) NR
(1) Ser o principal regime de trabalho,sem a
possibilidade de flexibilização
(2) Ser apenas uma opção entre outras
(3) Ser o principal regime de trabalho, mas com
flexibilização (comportanto complementos
salariais)
(4) Acabar
(1) Sim
(2) Não
(9) NR
(1) Sim
(2) Não
(9)NR
(1) Sim
(2) Não
(9)NR
(1) Sim
(2) Não
(9)NR
(1) Sim
(2) Não
(9)NR
(1) Sim
(2) Não
(9)NR
(1) Sim
(2) Não
(9)NR
(1) Sim
(2) Não
(9) NR
(1) Agências de fomento
(2) Empresas
(3) Ambas
(9)NR
(1) Sim
(2) Não
(9)NR

CONDIÇÕES DE TRABALHO

D038
D039

Quantas horas-aula o(a) Sr.(Sra) ministra por
semana?
Qual o número aproximado de alunos
matriculados nas disciplinas do(a) Sr.(Sra)?

D040

As instalações (Laboratórios, Salas para grupo de
pesuisa, Núcleos e atendimento a alunos) à
disposição do(a) Sr.(Sra) são:

D041

As salas dps professores na instituição do(a)
Sr.(Sra) são:

D042

O espaço físico para desenvolvimento de
pesquisas é:

D043

D044

(1) Muito adequadas
(2) Adequadas
Os equipamentos e materiais à disposição do(a)
(3) Razoáveis
Sr.(Sra) para a pesquisa acadêmica são:
(4) Ruins
(5) Não existem
(9)NR
(1) Sim
O(A) Sr.(Sra) realizou exame médico periódico em
(2) Não
2010?
(9)NR

D045

O(A) Sr.(Sra) e seus dependentes recebem o
auxílio de saúde suplementar?

D046

Se não recebe, qual o motivo?

D047

O(A) Sr.(Sra) costuma trabalhar nos finais de
semana nas atividades acadêmicas?

D048

D049
D050
D051

(1) Muito adequadas
(2) Adequadas
(3) Razoáveis
(4) Ruins
(5) Não existem
(9)NR
(1) Muito adequadas
(2) Adequadas
(3) Razoáveis
(4) Ruins
(5) Não existem
(9)NR
(1) Muito adequado
(2) Adequado
(3) Razoável
(4) Ruim
(5) Não existe
(9)NR

(1) Sim,recebo sem qualquer dificuldade
(2) Sim,mas tenho dificuldade
(3) Não Recebo
(9) NR.

(1)Sim,quase todos finais de semana
(2)Sim,esporadicamente
(3)Não,nunca
(9)NR

Como o(a) Sr.(Sra) qualifica a adequação da grade (1)Muito Adequado
curricular do curso em que leciona às
(2)Adequado
necessidades do mercado de trabalho ?
(3)Razoável
(4)Ruim
O(A) Sr.(Sra) oferece horários de atendimento aos (1) Sim
(2) Não
alunos?
(1) Sim
A Universidade oferece biblioteca?
(2) Não
(1) Sim
O(A) Sr.(Sra) costuma fazer uso da biblioteca?

D051

O(A) Sr.(Sra) costuma fazer uso da biblioteca?

D052

O(A) sr.(Sra) costuma fazer uso dos espaços
coletivos da biblioteca?

D053

O(A) Sr.(Sra) costuma fazer uso dos espaços
individuais da biblioteca?

D054

A biblioteca possui títulos suficientes na area de
estudo do(a) Sr.(Sra)?

D055

Como o Sr.(Sra) avalia a variedade de títulos
existentes na biblioteca?

D056

Como o(a) Sr.(Sra) avalia a quantidade dos
principais títulos?

D057

De modo geral, como o(a) Sr.(Sra) qualifica a
biblioteca?

(2) Não
(9)NR
(1) Sim
(2) Não
(3) Não tem
(9)NR
(1) Sim
(2) Não
(3) Não tem
(9)NR
(1) Sim
(2) Não
(9)NR
(1) Muito boa
(2) Boa
(3) Razoável
(4) Ruim
(9) NR/NS
(1) Muito boa
(2) Boa
(3) Razoável
(4) Ruim
(9) NR/NS
(1) Muito boa
(2) Boa
(3) Razoável
(4) Ruim
(9) NR/NS

RELAÇÕES DE TRABALHO

D058

D059

D060

O(A) Sr.(Sra) é filiado(a) ao sindicato dos
professores?

(1)Sim
(2)Não
(9)NR

(1) Porque o sindicato(a) tem plano de saúde
(2) Porque o sindicato(a) negocia salários
(3)Porque o sindicato(a) luta por uma carreira
Se o(a) Sr.(Sra) respondeu sim a pergunta anterior, docente
por qual principal motivo é sindicalizado?
(4)Porque o sindicato(a) luta por melhores
condições de trabalho

Se o(a) Sr.(Sra) respondeu não à pergunta, Por

(5)Porque o sindicato(a) tem assistência jurídica
(9)NR
(1)Porque o sindicato não representa os reais
problemas dos professores universitários
(2)Poque o sindicato "Faz muita política"
(3)Porque já tenho plano de saúde
(4)Por Desconhecimento

D060

Se o(a) Sr.(Sra) respondeu não à pergunta, Por
qual principal motivo não é sindicalizado?

D061

O(A) Sr.(Sra) participa de alguma associação ou
movimento social?

D062

Se sim, qual?
INFORMAÇÕES SOBRE OS FILHOS

D063
D064

Nome do Filho(a)
Idade do Filho(a)

D065

Está estudando?

D066

Em que tipo de escola?

D067

Estuda nesta cidade ?

D068

Como você avalia o ensino?

D069

Com que frequência você participa na escola?

(5)Por falta de tempo
(6)Porque me oponho a toda e qualquer forma
de organização sindical
(7)Porque hoje o sindicato não tem tanta
importância/eficácia etc.
(9)NR
(1)Sim
(2)Não
(9)NR

ARQUIVO: banco_docentes_detalhes_filhos

(1)Sim
(2)Não
(9)NR
(1)Pública
(2)Privada
(3)Ambas
(9)NR
(1)Sim
(2)Não
(9)NR
(1)Muito bom
(2)Bom
(3)Razoável
(4)Ruim
(9)NR
(1)Nunca vou
(2)Apenas quando sou chamado(a)
(3)Participo ativamente na escola
(9)NR

