
   

 

PROJETO DE PESQUISA OBEDUC-CAPES 

Este questionário se refere à pesquisa intitulada “Desafios da Educação de Jovens Adultos integrada à 

Educação Profissional: identidades dos sujeitos, currículo integrado,mundo do trabalho e 

ambientes/mídias virtuais”, inserida no projeto OBEDUC-CAPES nº 13.769, o qual tem por objetivo  

identificar o perfil dos professores que atuam no PROEJA do IF Goiano verificando a formação, os 

conhecimentos e os desafios enfrentados por esses profissionais diante do exercício docente nessa 

modalidade de ensino. Pedimos que você responda com sinceridade todas as questões. Elas serão 

utilizadas em nossa pesquisa e vocês não precisam se identificar. Acrescentamos que as pessoas que 

responderem ao questionário estão nos autorizando a utilizar os dados em nossa pesquisa e desde já 

agradecemos pela colaboração. 

 

QUESTIONÁRIO: CATEGORIA DOCENTES 

1. PERFIL SOCIAL: 

GÊNERO Masculino Feminino 

ESTADO CIVIL 

Solteiro(a). 

Casado(a). 

União Estável. 

Separado(a). 

Viúvo(a). 

 

FAIXA ETÁRIA 

18 até 20 anos. 

21 até 25 anos. 

26 até 30 anos. 

31 até 35 anos. 

36 até 40 anos. 

41 até 45 anos. 

46 até 50 anos. 

51 até 55 anos. 

56 até 60 anos. 

Acima de 60 anos. 

ESCOLARIDADE 

  Graduação. 

Especialização (área): ____________________________________________ 

Mestrado (área): ________________________________________________ 

Doutorado (área): _______________________________________________ 

ETNIA 
Negra 

Indígena 

Parda 

Branca 

Asiática 

Outra 

 

 

 

 

 



   

 

2. PERFIL PROFISSIONAL: 

2.1. Qual foi sua formação na graduação? 

Licenciatura. 

Bacharelado. 

Tecnólogo. 

Outras. 

2.2. Especifique o curso de graduação: 

2.3. Há quanto tempo atua como 
professor? 

menos de 1 ano. 

1 a 2 anos. 

3 a 4 anos. 

5 a 7 anos. 

8 a 10 anos. 

11 a 13 anos. 

14 a 16 anos. 

mais de 16 anos. 

2.4. Há quanto tempo atua como professor no IF 
Goiano? 

menos de 1 ano. 

1 a 2 anos. 

3 a 4 anos. 

5 a 7 anos. 

8 a 10 anos. 

11 a 13 anos. 

14 a 16 anos. 

mais de 16 anos. 

2.5. Há quanto tempo trabalha com educação de jovens e adultos? 

menos de 1 ano. 

1 a 2 anos. 

3 a 4 anos. 

5 a 7 anos. 

8 a 10 anos. 

11 a 13 anos. 

14 a 16 anos. 

mais de 16 anos. 

2.6. Qual(is) disciplina(s) trabalha no PROEJA? 

Formação Técnica: _________________________________________ 

Formação Geral: 

Linguagens, códigos e suas tecnologias (Língua Portuguesa, Línguas 
estrangeiras, Educação Física, Artes). 

Matemática e suas tecnologias. 

Ciências da natureza e suas tecnologias (Física, Química e Biologia). 

Ciências Humanas e suas Tecnologias (Filosofia, Geografia, História, Sociologia). 



   

 

2.7. Tipo de vínculo empregatício na instituição de ensino que trabalha com PROEJA: 

Efetivo 20 horas. 

Efetivo 40 horas. 

Efetivo 40 horas/DE. 

Temporário/Substituto. 

Outros(parcerias públicas e privadas, cooperação técnica etc). 

2.8. Trabalha em outro 
nível/etapa/modalidade 
de ensino ? 

Não. 

Sim. 

2.9. No caso da opção SIM na pergunta anterior especifique o nível de 
ensino: 

Educação infantil. 

Ensino fundamental. 

Ensino médio. 

Outros cursos de ensino médio/técnico integrado. 

Ensino técnico (concomitante/subsequente). 

EaD. 

Ensino superior. 

Pós-graduação lato sensu. 

Pós-graduação stricto sensu. 

2.10. Possui formação 
acadêmica para atuar em 
cursos EJA/PROEJA? 

Não. 

Sim. 

2.11. No caso da opção SIM na pergunta anterior especifique o nível de 
formação: 

Graduação. 

Especialização. 

Mestrado. 

Doutorado. 

2.12. Em sua opinião é necessário 
ter alguma formação diferenciada 
para atuar no PROEJA? 

Sim. 

Não. 

2.13. Você encontra dificuldades em trabalhar no PROEJA? 

Não tenho dificuldades. 

Às vezes. 

Sim, sempre enfrento dificuldades. 

2.14. Marque as dificuldades encontradas no trabalho nos cursos de PROEJA: 

Infraestrutura física. 

Falta de material didático específico. 

Recursos tecnológicos (TICs). 

Dificuldades de aprendizagem dos estudantes. 

Falta de formação específica para trabalhar com a modalidade PROEJA. 

Falta de apoio pedagógico. 



   

 

Tempo escasso para preparação de aulas voltadas para a educaçã de jovens e adultos. 

Dificuldades dos estudantes em conciliar o aprendizado com o trabalho e a família. 

Outras. Especifique: ______________________________________________________________ 

2.15. Marque as conquistas encontradas no trabalho nos cursos de PROEJA: 

Convivência com as experiências de vida dos estudantes do PROEJA. 

Aprender a lidar com as diferenças e diversidades dos estudantes e professores. 

Ampliar, diversificar e melhorar as práticas educacionais. 

Respeitar os diferentes tempos e formas de aprendizagem. 

Satisfação pessoal em contribuir com o resgate da auto estima dos estudantes. 

Exercitar o diálogo como pressuposto da aprendizagem. 

2.16. O currículo atual atende as necessidades 
de formação humana e profissional dos 
estudantes? 

Sim. 

Não. 

2.17. A distribuição da carga horária entre 
formação geral e técnica atende aos objetivos do 
curso? 

Sim. 

Não. 

 
 

LOCAL: _____________________________  
 
 

DATA: ____/____/_________ 
 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do pesquisador responsável 

 


