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1. INTRODUÇÃO 
 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UFABC foi estabelecida pelas portarias n° 614 de 

9/12/2009 e n° 108, de 28/02/2013, com as atribuições de condução dos processos de avaliação 

internos da instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, conforme determina a Lei nº 

10.861, de 14/04/2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES. O regimento interno da CPA é definido pela Resolução ConsUni nº 94, de 19 de outubro de 

2012. 

 

Segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFABC para o período 2013-2022, a 

avaliação interna, ou autoavaliação, é um processo coordenado pela CPA e consiste no olhar da 

Universidade sobre si. Esse processo visa produzir conhecimento sobre a realidade da UFABC, de 

forma a contribuir para o aprimoramento de sua qualidade e o alcance dos compromissos expressos 

em sua missão institucional. Nas palavras do próprio PDI: 

 

“O resultado da avaliação é um importante instrumento de autoconhecimento para a instituição e, 

mais do que isso, subsídio para as tomadas de decisão, orientando a gestão em todas as instâncias, a 

fim de que as realizações da UFABC sejam significativas para a comunidade universitária e para a 

região.” 

 

O plano de trabalho e as ações da CPA-UFABC dialogam com as diretrizes e metas institucionais 

preconizadas pelo PDI, notadamente as de “Aprimorar a Avaliação interna da UFABC por meio da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA)” e de “Incentivar a comunidade universitária a participar dos 

processos de avaliação interna da universidade”.  

 

Assim, a CPA-UFABC busca contribuir forte e ativamente com a construção de uma cultura de 

autoavaliação na Universidade, enfrentando ao mesmo tempo o desafio de se estruturar enquanto 

órgão interno e de contribuir com o desenvolvimento, autocrítica e debate institucional levando a 

UFABC a olhar para si com uma visão crítica e informada, de forma a se aprofundar nos seus 

diagnósticos e nas oportunidades de aperfeiçoamento.  

 

Com o presente relatório a CPA-UAFBC continua o seu ciclo de trabalhos e debates junto à 

comunidade universitária e buscando um permanente aperfeiçoamento da instituição e dos próprios 

processos avaliativos. 
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A CPA decidiu avaliar as dez dimensões prevista pela Lei do SINAES ao longo dos três anos do ciclo 

avaliativo e do mandato dos membros docentes e técnico-administrativos da Comissão. Tal prática 

permite que a Comissão realize um aprendizado sobre o processo e sobre a instituição, possibilitando a 

calibragem dos instrumentos avaliativos e traçar uma estratégia de aprofundamento de aspectos que se 

mostrem mais complexos. Assim, em 2014 e 2015 estão sendo entregues relatórios parciais e em 2016 

será entregue um relatório completo abrangendo todas as dimensões. 

 

Tal planejamento foi feito antes da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES n° 65, de 9 de outubro de 

2014, que prevê o seguinte calendário de submissão de relatórios: 

 

- até 31 de março de 2016 – 1º relatório parcial 

- até 31 de março de 2017 – 2 º relatório parcial 

- até 31 de março de 2018 – relatório integral 

 

Dessa forma, para colocar em regime a emissão de relatórios da UAFBC com o calendário proposto 

pela Nota Técnica, o próximo relatório da CPA (em 2016) deverá contemplar tanto a integralização 

dos relatórios parciais de 2014 e 2015, como preparar as ações visando dar subsídios para o relatório 

integral de 2018.  

 

O presente relatório é parcial e se concentrará na análise das seguintes dimensões previstas no artigo 

3° da Lei n° 10.861/2004, que “Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES”: 

 

 A comunicação com a sociedade (Dimensão IV do SINAES); 

 As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu 

aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho (Dimensão V do 

SINAES); 

 Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos 

colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos 

segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios (Dimensão VI do SINAES). 

 

Essas dimensões complementam as avaliadas no relatório anterior, que foram:  

 

 A missão e o plano de desenvolvimento institucional (Dimensão I do SINAES); 

 A política para o ensino, a pesquisa e a extensão (Dimensão II do SINAES); 

 Infraestrutura física (Dimensão VII do SINAES); 
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 Política de atendimento aos discentes (Dimensão IX do SINAES). 

 

A referida Nota Técnica reorganizou o agrupamento das dimensões em cinco eixos, conforme quadro 

a seguir: 

 

Eixo Dimensão SINAES 

1: Planejamento e Avaliação 

Institucional 
VIII. Planejamento e Avaliação 

2: Desenvolvimento Institucional 
I. Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

III. Responsabilidade Social da Instituição 

3: Políticas Acadêmicas 

II. Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

IV. Comunicação com a Sociedade 

IX. Política de Atendimento aos Discentes 

4: Políticas de Gestão 

V. Políticas de Pessoal 

VI. Organização e Gestão da Instituição 

X. Sustentabilidade Financeira 

5: Infraestrutura Física VII. Infraestrutura Física 

 

A escolha das dimensões dos relatórios atual e do ano passado não se basearam nessa lógica, mas ela 

será contemplada pelo relatório integral. 
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2. METODOLOGIA E FUNDAMENTOS DA PESQUISA 
 

 

2.1. DEFINIÇÃO DO QUESTIONÁRIO E MÉTRICA 

 

 

Os questionários, disponíveis nos anexos desse relatório, foram planejados para mapear aspectos 

passíveis de melhoria na UFABC, permitindo uma primeira identificação de percepções de problemas 

e de oportunidades de melhoria, cujo diagnóstico deve ser aprofundado por em pesquisas posteriores 

da CPA ou dos setores afetados. 

 

Uma parte do questionário foi para a definição do perfil do respondente, de forma a possibilitar 

cruzamentos e estratificações na análise. Assim, buscamos tentar precisar se determinado problema 

apontado se tratava de um aspecto mais geral ou localizado. Os questionários foram aplicados aos três 

públicos da comunidade acadêmica: os discentes, os docentes e os técnicos-administrativos. 

 

É importante ressaltar que o instrumento de pesquisa foi desenhado para aferir a percepção dos 

respondentes sobre cada aspecto mencionado. Consideramos que tal percepção traz informações 

relevantes aos gestores da UFABC para encaminhamento de ações.  

 

A formulação do instrumento de avaliação para cada dimensão procurou atingir dois objetivos 

distintos: permitir a comparação das impressões entre as categorias (discentes, docente e técnico-

administrativo), assim como captar aspectos peculiares da natureza de cada uma das categorias. 

Também se buscou deixá-lo o mais sintético possível, o que foi feito após uma revisão criteriosa dos 

instrumentos que já haviam sido utilizados anteriormente pela CPA para essas mesmas dimensões. 

 

O questionário, do tipo fechado, foi dividido em dois tipos básicos de questões para cada categoria: (a) 

para identificação do perfil do respondente, tais como campus prioritário, entrada na Universidade, 

possibilitando cruzamentos com as demais respostas; (b) questões sobre as dimensões pesquisadas. 

Estas foram formuladas de acordo com a natureza e as peculiaridades de cada categoria, procurando-

se, sempre que possível, manter uma base comum.  

 

Como métrica de avaliação, buscou-se formular as questões de forma a serem respondidas pela 

aplicação de conceitos, explicitados no quadro 1 a seguir. Algumas questões que não se adequavam ao 

uso dessa escala tiveram alternativas diferenciadas e serão destacadas ao longo da análise. 
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Conceito Critérios 

A 
Item possui desempenho excepcional, atendendo plenamente às suas finalidades e às suas 

expectativas, eventualmente superando estas. 

B 
Item possui bom desempenho, atendendo de maneira adequada às suas finalidades e 

expectativas. 

C 
O item possui desempenho mínimo satisfatório, atendendo as necessidades e expectativas 

básicas, mas deixando a desejar em alguns aspectos. 

D 
O item possui desempenho mínimo não satisfatório, deixando de atender a necessidades e 

expectativas básicas. 

F 
O item é considerado reprovado, sendo incapaz de atender ao mínimo necessário do que se 

espera e eventualmente sendo improdutivo. 

Em branco Não sou capaz de responder; prefiro não responder. 

Quadro 1: Escala conceitual de referência 

 

O uso da escala conceitual seguiu o modelo da avaliação preconizada no projeto pedagógico da 

UFABC. Os critérios foram adaptados para a avaliação institucional. De forma geral, consideramos 

que os conceitos A e B refletem uma avaliação positiva em relação ao item avaliado; o conceito C uma 

avaliação que indica a necessidade de atenção e a existência de espaços significativos para aumentar a 

satisfação da comunidade ou da categoria me relação ao aspecto avaliado; os conceitos D e F refletem 

insatisfação e assinalam a necessidade de mudanças e melhorias; a resposta “em branco” foi pensada 

como indicador de incapacidade de responder, o que pode ser causado por falta de conhecimento, ou 

pelo desinteresse em avaliar o item, o que é também uma sinalização importante. 

 

 

2.2. APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO E COLETA DE RESPOSTAS 

 

 

Os questionários foram aplicados em um formulário eletrônico, cujo link personalizado foi emitido aos 

docentes, técnico-administrativos e discentes. O questionário ficou aberto de 12 de dezembro de 2014 

a 15 de janeiro de 2014. As respostas válidas e completas ao questionário, consideradas na compilação 

e tabulação dos resultados, estão na tabela a seguir: 

 

 

Total de 

respondentes 

Universo 

pesquisado (1) 

Índice de 

resposta (%) 

Erro amostral 

máximo (2) 

Discentes graduação 868 10395 8,4 3,2% 

Discente pós-graduação 90 1028 8,8 10,0% 

Docentes 224 549 40,8 5,1% 

Técnicos-administrativos 327 751 43,5 4,1% 
Observações: 

(1). Fonte: UFABC em números, janeiro de 2015. 

(2) Calculadas com intervalo de confiança de 95% e considerando um valor conservador de p (p=0,50)1 

(3) Inclui os visitantes (12 no total). 

                                                      

1
O erro amostral proporcional máximo foi calculado considerando que se tratava de populações finitas, seguindo a fórmula 

de determinação do tamanho de amostra para amostragem aleatória simples sem reposição de acordo com Bussab; Bolfarine 

(2005), “Elementos de Amostragem”, Editora Blücher. 
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Em relação à pesquisa anterior, a participação aumentou em termos absolutos e percentuais nas três 

categorias. O incremento foi menor para os docentes (de 202 respondentes para 224), um pouco maior 

para os técnicos-administrativos (de 239 para 327) e expressivamente maior para os discentes, que 

passaram de 383 respondentes para 958, incluindo os alunos da pós-graduação. Estes passaram a ser 

computados como uma categoria separada. 

 

As amostras são significativas para todas as categorias, possuindo um erro amostral máximo de 5,1 

para os docentes e de 10,1% para os discentes da pós-graduação, sendo menor nas demais. Isso indica 

que diferenças expressivas nas opiniões entre as categorias e entre os diversos itens podem ser 

consideradas estatisticamente significantes. 

 

Para a análise, a Comissão optou por três ações complementares. Inicialmente, buscamos descrever o 

perfil dos respondentes de cada categoria. Essas informações também foram utilizadas para 

estratificação e cruzamentos no processamento das demais questões, tendo sido destacadas quando 

pertinente e quando havia significância estatística nas diferenças de respostas. Isso foi feito poucas 

vezes no relatório, porque ao se estratificar as amostras os erros percentuais máximos aumentavam 

consideravelmente. 

 

A Comissão buscou, sempre que possível, contrapor as impressões de cada uma das categorias em 

relação às dimensões avaliadas, de forma a ter um retrato mais completo da situação institucional e 

aprofundar a sua discussão. O foco foi no aprofundamento da análise e interpretação do significado 

das respostas em relação ao item. De forma complementar, em cada dimensão avaliada, procuramos 

também destacar alguns aspectos mais peculiares das diversas categorias sobre as dimensões 

avaliadas. Os resultados foram apresentados em porcentagens de resposta para cada opção, totalizando 

100%. Em prol da síntese, optou-se por comentar apenas as tabelas e gráficos cuja apresentação não 

fosse autoexplicativa, ou seja, quando os comentários agregassem algum tipo de reflexão que não se 

pudesse inferir diretamente dos dados expostos. Também se evitou o uso de gráficos onde eles não 

acrescessem informação ou não auxiliassem na interpretação dos dados. 

 

Considerando o formato definido para o questionário, as dimensões “A comunicação com a 

sociedade” e a “Organização e gestão da instituição” tiveram as mesmas questões para as três 

categorias. A dimensão “As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo” foram diferentes, com perguntas específicas para cada categoria. 
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Como preconizado pelos novos instrumentos de avaliação do MEC e já feito anteriormente, a CPA se 

reservou o direito de fazer algumas sugestões de encaminhamento ao final do presente relatório, com o 

objetivo de fomentar o debate e a busca por soluções para a melhoria da Universidade e o atendimento 

de sua missão institucional. 
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3. ANÁLISE DAS RESPOSTAS 
 

3.1. O PERFIL DOS RESPONDENTES, POR CATEGORIA 

 

3.1.1. Técnicos-administrativos 

 

(a). Ano de ingresso 

 

 

 

(b). Outras informações  

 

Você já trabalhou em outro lugar antes da 

UFABC? 

Não, esse é o meu primeiro emprego 
formal. 

4,9 

Sim, predominantemente na iniciativa 
privada. 

54,7 

Sim, predominantemente no setor 
público. 

40,4 

Total 100% 
 

 

Você já trabalhou em algum outro setor antes do 

atual? 

Não, apenas no atual 65,4 

Sim, já passei por mais de dois setores 
antes do atual 

4,0 

Sim, já passei por outro setor antes do 
atual 

30,6 

Total 100% 
 

 

Os dados do perfil dos técnicos-administrativos (TAs) respondentes permitem concluir que a amostra 

possui representação de diferentes anos de entrada na UFABC, com a maioria dos ingresso após 2009, 

o que é de se esperar pela coerência com o crescimento da Universidade. A grande maioria dos TAs já 

possuía experiência profissional antes da entrada na UFABC e tem se mantido fixados em um setor 

específico. 

 

 

3.1.2. Docentes 

 

(a). Ano de ingresso e vinculação 
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A que Centro você 

está vinculado? 
respondentes 

total de 
docentes 

% de 
respondentes 

CCNH 79 179 44,1 

CECS 103 241 42,7 

CMCC 42 129 32,6 

Total 224 549 40,8 

 

A amostra se apresenta representativa em relação ao anos de ingresso de docentes e à vinculação aos 

três centros (Centro de Ciências Naturais e Humanas – CCNH; Centro de Engenharia, Modelagem e 

Ciências Sociais Aplicadas – CECS; e Centro de Matemática, Computação e Cognição – CMCC), com 

um índice de respostas um pouco menor por parte dos docentes vinculados ao CMCC em relação aos 

outros centros.  

 

(b). Outras informações 

 

 Em que campi da UFABC você lecionou a maioria 

de suas disciplinas no último ano? 

Ambos 10,3 

Não lecionei disciplinas no último ano. 1,3 

Santo André 70,1 

São Bernardo do Campo 18,3 

Total 100% 
 

 

Você já havia tido alguma experiência 

docente em ensino superior antes de 

ingressar na UFABC? 

Não 28,6 

Sim 71,4 

Total 100% 

 

 

 

 

3.1.3. Discentes graduação 

 

(a). Ano de ingresso 
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Qual BI você cursou ou 

está cursando 
Respondentes 

Total de 
discentes 

% de 
respondentes 

Ambos 17 - - 

BCH 127 1404 10,3% 

BCT 724 8991 8,2% 

Total 868 10395 8,4% 

 

Verificamos pelo perfil de respostas que há representação proporcional de acordo com os anos de 

ingresso e por BIs, o que indica a ausência de viés nas respostas. 

 

(b) Realização de outra graduação antes da UFABC 

 

Você já completou outra graduação antes de 

ingressar na UFABC? 

 
Diurno Noturno Geral 

Não 90,3 88,4 89,3 

Sim 9,7 11,6 10,7 

Total 100% 100% 100% 
 

Você já havia iniciado, mas não completado, outra 

graduação antes de ingressar na UFABC? 

 Diurno Noturno Geral 

Não 79,4 68,4 73,6 

Sim 20,6 31,6 26,4 

Total 100% 100% 100% 
 

 

Os dados indicam que cerca de 10% dos estudantes da UFABC já tem uma outra graduação completa, 

sem diferenças estatisticamente significativas entre o noturno e o diurno. A realização de outra 

graduação incompleta, por outro lado, é estatisticamente diferente entre o diurno e o noturno, sendo 

muito maior no segundo, o que permite aventar as hipóteses de que a UFABC é uma oportunidade 

para que os alunos acessem um ensino superior gratuito e como uma chance de completar os estudos 

de segundo grau, especialmente no noturno. Todavia, apenas pesquisas mais detalhadas permitirão 

desenvolver essas hipóteses. 

 

 

3.1.4. Discentes pós-graduação 
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A amostra de discentes de pós-graduação é pequena, com forte concentração em ingressantes mais 

recentes. Isso pode implicar em algum viés nas respostas. 

 

Dedicação exclusiva? 

Não 30 

Sim 60 

Total 90 

 

Na atual pesquisa não foi possível processar a resposta do tipo de curso a que o estudante está 

vinculado por problemas no registro dos dados. Isso será corrigido na próxima vez. 

 

 

3.2. A COMUNICAÇÃO E RELAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 

3.2.1. Veículos de comunicação da UFABC 

 

Procuramos fazer um levantamento sobre a impressão dos diversos públicos em relação aos veículos 

de comunicação internos da UAFBC. Os resultados foram: 

 

Você considera que os veículos de 

comunicação institucional da UFABC 

(Comunicare, PesquisABC, GraduAção, 

outros) deveriam ser unificados? 

TAs Docentes 
Discentes 
graduação 

Discentes 
Pós 

Não tenho opinião formada sobre o 
assunto. 

22,3 31,7 42,2 45,6 

Não, acho que é melhor continuarem 
separados e descentralizados. 

37,9 28,6 17,5 15,6 

Sim, acho que deveriam ser unificados. 39,7 39,7 40,3 38,9 

Total 100% 100% 100% 100% 
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Os resultados mostram que uma parcela significativa da comunidade (cerca de 40%) indicam que uma 

unificação dos diversos canais de comunicação da Universidade poderiam ser unificados. Uma parcela 

também expressiva não tem opinião formada pelo assunto, o que pode sinalizar um desinteresse pela 

comunicação institucional. Reforça esse diagnóstico o fato de que, com exceção dos TAs, as demais 

categorias se mostraram pouco satisfeitas com a descentralização dos comunicados.  

 

Avaliação dos veículos de 

comunicação da UFABC 

(Comunicare, PesquiABC, 

GraduAção...) 

TAs Docentes 
Discentes 
graduação 

Discentes Pós 

A 6,4 8,0 8,5 12,2 

B 36,7 41,1 31,8 31,1 

C 38,5 25,0 31,0 22,2 

D 11,6 11,2 10,5 6,7 

F 2,8 4,9 3,2 3,3 

Em branco 4,0 9,8 15,0 24,4 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

Avaliação da utilização, pela 

UFABC, de ferramentas de 

comunicação on-line, como 

website e redes sociais 

TAs Docentes 
Discentes 
graduação 

Discentes Pós 

A 7,3 7,1 15,1 26,7 

B 25,7 32,6 34,7 34,4 

C 38,8 29,0 29,7 16,7 

D 17,1 11,6 11,9 11,1 

F 5,2 8,0 5,0 2,2 

Em branco 5,8 11,6 3,7 8,9 

Total 100%,0 100% 100% 100% 

 

Tanto a avaliação dos veículos institucionais como do uso de ferramentas de comunicação pela 

UFABC também sinalizam que, a despeito da incidência significativa de conceitos B, há 

oportunidades de melhoria, como se denota pela expressiva incidência de conceitos C e D.  

 

A presença da universidade na 

mídia (jornais, rádio, tv, etc.) 
TAs Docentes 

Discentes 
graduação 

Discentes Pós 

A 3,4 3,1 7,5 11,1 

B 15,0 20,1 23,6 27,8 

C 38,8 37,9 33,5 27,8 

D 24,8 20,5 20,2 15,6 

F 11,9 12,9 9,4 7,8 

Em branco 6,1 5,4 5,8 10,0 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

Verificamos uma avaliação negativa em relação à inserção da UFABC na imprensa. Ainda que se 

reconheça a dificuldade para qualquer instituição em tentar pautar os veículos de comunicação, 
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consideramos que deve haver por parte da gestão ações mais ativas em busca da divulgação e do 

reconhecimento da Universidade. 

 

 

3.2.2. Eventos e extensão 

 

A divulgação sobre eventos e 

cursos realizados pela UFABC 

para o público interno 

TAs Docentes 
Discentes 
graduação 

Discentes Pós 

A 9,5 15,6 13,5 6,7 

B 45,9 45,1 40,4 21,1 

C 33,0 27,2 29,4 36,7 

D 9,5 8,0 11,6 15,6 

F 0,6 2,2 2,6 5,6 

Em branco 1,5 1,8 2,4 14,4 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

A participação de docentes, 

discentes e TA em eventos 

externos, como palestras, 

seminários, etc 

TAs Docentes 
Discentes 
graduação 

Discentes Pós 

A 3,4 7,6 6,2 7,8 

B 22,0 26,8 31,3 40,0 

C 37,0 29,5 30,9 31,1 

D 18,7 11,2 9,2 6,7 

F 3,7 7,1 2,1 1,1 

Em branco 15,3 17,9 20,3 13,3 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

A utilização do espaço físico dos 

campi pela comunidade externa 
TAs Docentes 

Discentes 
graduação 

Discentes Pós 

A 1,8 1,3 5,0 6,7 

B 7,3 11,6 12,7 12,2 

C 17,1 21,9 23,3 23,3 

D 28,7 23,7 23,5 30,0 

F 27,5 20,1 21,8 10,0 

Em branco 17,4 21,4 13,8 17,8 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

A divulgação sobre eventos e 

cursos realizados pela UFABC 

para o público externo 

TAs Docentes 
Discentes 
graduação 

Discentes Pós 

A 4,3 2,7 5,1 6,7 

B 18,3 18,3 17,3 21,1 

C 30,9 34,4 32,6 36,7 

D 22,0 19,6 22,5 15,6 

F 9,5 8,0 9,3 5,6 

Em branco 15,0 17,0 13,2 14,4 

Total 100% 100% 100% 100% 
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A participação da sociedade em 

eventos promovidos pela UFABC 
TAs Docentes 

Discentes 
graduação 

Discentes Pós 

A 1,5 2,7 3,3 5,6 

B 12,8 17,4 15,8 18,9 

C 29,7 24,1 32,7 26,7 

D 21,7 24,1 22,4 14,4 

F 11,3 12,1 10,0 8,9 

Em branco 22,9 19,6 15,8 25,6 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

Nesse aspecto a pesquisa indica uma percepção de que a comunicação e a participação internas em 

eventos da UFABC está sendo vista de forma positiva pela comunidade universitária.  

 

Contudo, há uma percepção negativa (grande incidência de avaliações C, D e F) em relação à 

divulgação e participação da comunidade externa nos eventos da UFABC, assim como no uso do 

espaço de seus campi. Entendemos que devem ser estudadas e promovidas ações para melhorar a 

divulgação e participação do público externo nos eventos e no espaço da Universidade. 

 

A promoção de atividades de 
extensão 

TAs Docentes 
Discentes 
graduação 

Discentes Pós 

A 3,1 6,3 10,1 16,7 

B 25,4 31,3 30,0 31,1 

C 37,9 26,3 29,6 32,2 

D 14,1 17,4 13,5 8,9 

F 4,6 8,5 4,4 1,1 

Em branco 15,0 10,3 12,4 10,0 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

A promoção de atividades de extensão foi vista de forma predominantemente positiva pelas diversas 

categorias, mas há indicação de que elas ainda possuem espaço para serem aperfeiçoadas, o que 

entendemos poder se dar também pela sua divulgação. 

 

 

3.2.3. Diálogo com a comunidade e a inserção regional 

 

A inserção e participação da 

UFABC nas discussões sobre as 

questões e necessidades regionais 

TAs Docentes 
Discentes 
graduação 

Discentes Pós 

A 2,8 3,1 7,5 8,9 

B 15,9 20,5 25,9 37,8 

C 28,1 29,5 29,1 24,4 

D 22,9 17,9 14,1 10,0 

F 9,8 9,8 6,9 2,2 

Em branco 20,5 19,2 16,5 16,7 

Total 100% 100% 100% 100% 
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A integração e comunicação com 

o setor produtivo local 
TAs Docentes Discentes graduação Discentes Pós 

A 2,4 1,8 4,1 7,8 

B 8,3 15,6 17,4 23,3 

C 30,0 28,6 26,5 26,7 

D 19,0 18,3 16,1 15,6 

F 9,8 10,3 10,7 1,1 

Em branco 30,6 25,4 25,1 25,6 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

O grau de colaboração com 

outras instituições de ensino na 

região 

TAs Docentes 
Discentes 
graduação 

Discentes Pós 

A 1,8 5,4 4,7 11,1 

B 11,6 22,8 18,7 27,8 

C 25,1 28,1 29,5 18,9 

D 24,5 18,3 16,4 14,4 

F 8,6 8,0 7,4 2,2 

Em branco 28,4 17,4 23,4 25,6 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

Relação com cooperativas e o 

desenvolvimento de economia 

solidária (PDI) 

TAs Docentes Discentes graduação Discentes Pós 

A 1,8 2,7 4,1 5,6 

B 10,4 12,5 12,6 13,3 

C 22,9 18,8 25,8 21,1 

D 16,5 11,6 12,3 13,3 

F 9,8 7,1 5,8 4,4 

Em branco 38,5 47,3 39,4 42,2 

Total 1 1 1 1 

 

Diálogo com movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil 
TAs Docentes 

Discentes 
graduação 

Discentes Pós 

A 2,4 2,7 4,7 7,8 

B 11,3 18,3 18,3 20,0 

C 27,2 22,3 31,9 22,2 

D 17,4 15,2 16,1 18,9 

F 11,6 7,6 6,1 2,2 

Em branco 30,0 33,9 22,8 28,9 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

Os dados, especialmente as respostas em branco e o grande volume de respostas C nas questões 

indicam que a Universidade necessita avançar na sua inserção regional e no diálogo com os diversos 

atores sociais. Na parte 4 desse relatório apresentamos algumas sugestões de ações. 

 

 

3.3. AS POLÍTICAS DE PESSOAL E CARREIRAS 

 



 

 

 

Relatório de Autoavaliação Institucional 

2015 

19 

Comissão Própria de Avaliação – UFABC  
 

As políticas de pessoal de carreira afetam mais diretamente os docentes e os técnicos administrativos. 

Assim, as questões mais detalhadas foram direcionadas a essas duas categorias, com uma parte 

específica para cada uma e uma parte em comum para ambas. Aos discentes foram formuladas 

questões tentando mensurar a percepção deles quanto à atuação dos docentes e TAs, tanto para os 

alunos da graduação como para os da pós.  

 

3.3.1. Questões exclusivas dos discentes 

 

 

A capacitação 

dos técnicos-

administrativos 

para atender às 

necessidades 

dos discentes 

A atualização 

dos servidores 

em relação às 

novas 

tecnologias 

A capacitação 

dos docentes nas 

práticas 

didáticas 

A atratividade 

da carreira 

docente na 

UFABC na sua 

área de 

formação 

A atratividade 

das carreira de 

técnico-

administrativo 

na UFABC 

A conexão dos 

docentes com o 

mercado de 

trabalho na sua 

área de 

formação 

Grad. Pós Grad. Pós Grad. Pós Grad. Pós Grad. Pós Grad. Pós 

A 19,2 22,2 11,6 17,8 13,0 17,8 17,6 28,9 7,5 16,7 9,8 16,7 

B 48,7 45,6 38,7 41,1 39,7 41,1 35,8 43,3 29,7 26,7 28,6 30,0 

C 22,1 18,9 26,6 22,2 29,8 25,6 24,5 15,6 31,3 24,4 27,4 22,2 

D 5,6 7,8 11,3 7,8 10,8 10,0 8,8 5,6 9,4 7,8 12,6 13,3 

F 1,2 2,2 4,0 1,1 4,6 3,3 4,5 3,3 5,1 5,6 7,8 6,7 

Em 
branco 

3,1 3,3 7,7 10,0 2,0 2,2 8,8 3,3 16,9 18,9 13,8 11,1 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

As respostas de discentes da graduação e da pós-graduação não apresentaram grande divergência, com 

exceção da atratividade da carreira dos docentes, maior na pós como era de se esperar. A capacitação 

de TAs e dos docentes foram bem avaliadas pela comunidade discente. 

 

3.3.2. Questões exclusivas dos técnicos-administrativos 
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A 4,9 3,7 8,9 13,8 4,9 6,4 2,8 

B 32,1 26,6 31,2 44,3 32,1 38,8 18,0 

C 40,4 36,1 33,0 28,4 18,7 31,5 28,1 

D 15,6 22,3 17,7 8,9 4,9 14,1 26,6 

F 5,8 8,9 8,0 3,7 2,4 5,8 20,8 

Em branco 1,2 2,4 1,2 0,9 37,0 3,4 3,7 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Os dados indicam avaliações majoritariamente positivas em quase todos os itens avaliados, com 

sinalização de que há ainda necessidade de aperfeiçoamentos dada a incidência de avaliações “C”. 

Notam-se como os mais positivos o horário de trabalho, a oferta de cursos e a atualização dos 

equipamentos e softwares. A possibilidade de desenvolvimento de carreira teve, por sua vez, avaliação 

significativamente negativa, devendo, portanto, ser mais bem discutida e trabalhada pela gestão. 

 

 

3.3.3. Questões exclusivas dos docentes 

 

(a) Questões gerais 

 

 

 

O planejamento e a 

definição da carga 

didática para a 

graduação e pós-

graduação 

Os horários de 

funcionamento dos 

serviços de apoio e 

secretarias 

A integração e 

intercâmbio com os 

docentes do seu 

Centro 

A integração e 

intercâmbio com os 

docentes dos outros 

centros 

A 11,2 17,9 6,7 2,7 

B 35,7 51,8 31,3 12,9 

C 31,3 17,4 31,7 32,1 

D 12,9 8,0 17,9 26,8 

F 8,9 4,5 9,4 21,9 

Em branco 0,0 0,4 3,1 3,6 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

 

Os dados sinalizam satisfação com o horário de funcionamento dos serviços de apoio e secretarias, e 

uma visão positiva em relação à integração com os docentes do próprio Centro a que estão vinculados 

e com o planejamento da carga didática, ainda que nos dois últimos haja indicações de que são 

necessárias melhorias.  

 

A integração com docentes de outros Centros mostrou uma percepção mais problemática, com maior 

incidência nos conceitos C, D e F. Como em relação à interdisciplinaridade pesquisada no relatório 

anterior, a CPA entende que a gestão da Universidade deve empreender esforços na superação das 

barreiras dos campos de conhecimento. Sugestões nesse sentido são feitas na parte 4 deste relatório. 

 

 

(b). Espaços e equipamentos para desenvolvimento de pesquisas 
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A disponibilidade e a adequação de 

espaços e equipamentos para o 

desenvolvimento de pesquisas 

CCNH CECS CMCC Total 

A 10,1 7,8 7,1 8,5 

B 43,0 21,4 26,2 29,9 

C 26,6 30,1 35,7 29,9 

D 13,9 19,4 9,5 15,6 

F 5,1 20,4 11,9 13,4 

Em branco 1,3 1,0 9,5 2,7 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

Em relação à disponibilidade de equipamentos de pesquisa, julgamos adequado estratificar as 

respostas pelos Centros. Como se nota na tabela abaixo, os docentes que se declararam vinculados ao 

CCNH mostram um nível de satisfação (incidência de conceitos A e B) bem superior aos dos outros 

dois Centros. Os docentes vinculados ao CECS, por sua vez, tiveram uma proporção de avaliações F 

bem superior aos demais. 

 

(c). Regime de dedicação exclusiva 

 

A fim de verificar a opinião dos docentes sobre um dos aspectos basilares do projeto pedagógico da 

UAFBC, perguntamos sobre a política de dedicação exclusiva, obtendo as seguintes respostas, 

estratificadas por Centros. 

 

Considerando os objetivos sociais da UFABC , você considera que a 

política de dedicação exclusiva para os docentes: 
CCNH CECS CMCC Total 

Deve ser mantida da forma que está. 48,1 37,9 52,4 44,2 

Poderia ser flexibilizada, visando atrair docentes mais 
conectados com o mercado. 

40,5 48,5 42,9 44,6 

Deveria ser completamente abandonada. 0,0 1,0 0,0 0,4 

Não tenho opinião formada sobre o assunto. 2,5 2,9 2,4 2,7 

Prefiro não responder/ em branco 8,8 9,7 2,4 8,1 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

É bastante claro que os docentes consideram a dedicação exclusiva importante para a UFABC, com 

pouquíssimos considerando que ela deveria ser abandonada. Também se pode inferir pelas respostas 

que esse é um assunto sobre o qual a comunidade já possui alguma reflexão, com uma proporção de 

respostas baixa nas alternativas de “não tenho opinião formada” e de respostas em branco. Há 

sinalização de que as opiniões se polarizam entre os que consideram que nada deve ser alterado e 

aqueles que julgam pertinente uma flexibilização. Entendemos que o assunto deve, em algum 

momento, passar por um debate mais aprofundado na comunidade acadêmica. 

 

 

3.3.4. Questões comuns aos TAs e docentes 

 



 

 

 

Relatório de Autoavaliação Institucional 

2015 

22 

Comissão Própria de Avaliação – UFABC  
 

A adequação do ambiente de 

trabalho para: 

favorecer o bom 

desempenho 

profissional (TAs) 

a preparação de aulas 

e a prática didática 

(docentes) 

A 6,1 20,5 

B 24,5 43,3 

C 38,8 23,2 

D 20,8 7,6 

F 9,2 4,9 

Em branco 0,6 0,4 

Total 100% 100% 

 

As políticas e condições 

efetivas de segurança do 

trabalho da UFABC 

TAs Docentes 

A 4,6 11,2 

B 20,5 30,4 

C 29,1 21,9 

D 20,8 10,3 

F 15,6 11,6 

Em branco 9,5 14,7 

Total 100% 100% 

 

Tanto ambiente de trabalho como as políticas de segurança tiveram avaliações tendendo ao positivo, 

com uma visão mais crítica por parte dos técnicos-administrativos, o que assinala que esses aspectos 

devem ser mais bem apurados e tratados pela gestão da UFABC. 

 

Oportunidades e condições 

de desenvolvimento pessoal 

oferecidas pela UFABC 
TAs Docentes 

A 4,0 12,1 

B 28,4 32,1 

C 34,9 29,0 

D 19,6 11,6 

F 10,7 9,8 

Em branco 2,4 5,4 

Total 100% 100% 
 

As políticas de 

promoção à saúde para 

servidores 

TAs Docentes 

A 2,1 4,5 

B 15,9 21,9 

C 33,0 26,3 

D 24,2 20,1 

F 20,5 13,8 

Em branco 4,3 13,4 

Total 100% 100% 
 

 

As políticas de assistência 

e de qualidade de vida 

para os servidores 

TAs Docentes 

A 1,5 3,1 

B 9,2 11,2 

C 26,3 26,3 

D 28,7 21,9 

F 28,7 21,0 

Em branco 5,5 16,5 

Total 100% 100% 
 

 

A promoção de 

atividades de lazer aos 

servidores 

TAs Docentes 

A 2,1 3,1 

B 8,3 9,8 

C 24,2 25,0 

D 29,1 21,4 

F 31,2 28,1 

Em branco 5,2 12,5 

Total 100% 100% 
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As políticas relacionadas a aspectos de recursos humanos, com exceção das oportunidades de 

desenvolvimento pessoal, foram mal avaliadas pela comunidade de servidores. Na parte 4 desse 

relatório o assunto será retomado. 

 

A integração entre os 

servidores docentes e os 

técnicos-administrativos 
TAs Docentes 

A 1,2 6,3 

B 11,3 18,3 

C 23,5 31,7 

D 29,4 23,7 

F 30,3 14,77 

Em branco 4,3 5,4 

Total 100% 100% 
 

A integração dos 

funcionários 

terceirizados 
TAs Docentes 

A 1,8 6,7 

B 11,6 31,3 

C 20,8 31,7 

D 26,6 17,9 

F 33,3 9,4 

Em branco 5,8 3,1 

Total 100% 100% 
 

 

A integração entre os servidores teve uma avaliação predominantemente negativa, o que sinaliza a 

necessidade de ações por parte da gestão da UFABC. 

 

 

3.4. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

 

3.4.1 Descrição dos principais colegiados 

 

As atividades realizadas na UFABC e, portanto, sua gestão, obedece a preceitos democráticos 

definidos, aprovados e fiscalizados pelos dois principais órgãos colegiados, que são os conselhos: 

ConsUni e ConsEPE, ambos deliberativos, os quais são formados pelos dirigentes nomeados e por 

representantes eleitos pela comunidade acadêmica (alunos, professores e técnicos-administrativos).  

 

(a). Conselho Universitário  

 

O Conselho Universitário (ConsUni), é o órgão deliberativo final da UFABC, ao qual competem as 

decisões para execução da política geral, em conformidade com o estabelecido no Estatuto e no 

Regimento Geral. 
2
 

 

O Conselho Universitário é formado pelos seguintes membros: 

 

 Reitor, que é o presidente do Conselho; 

 Vice-Reitor, que é o Vice-presidente; 

                                                      

2
 Relatório de Gestão 2014 - UFABC 
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 Pró-Reitor de Graduação; 

 Pró-Reitor de Pós-Graduação; 

 Pró-Reitor de Pesquisa; 

 Pró-Reitor de Extensão; 

 Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; 

 Pró-Reitor de Administração; 

 Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas; 

 Diretor do CCNH – Centro de Ciências Naturais e Humanas; 

 Diretor do CECS – Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas; 

 Diretor do CMCC – Centro de Matemática, Computação e Cognição; 

 Docentes do CCNH – 6; 

 Docentes do CECS – 6; 

 Docentes do CMCC – 6; 

 Técnicos-Administrativos – 4; 

 Alunos da Graduação – 4; 

 Alunos da Pós-Graduação – 2; 

 

À exceção do Presidente e do Vice-presidente, os demais membros do ConsUuni possuem cada qual 

um suplente. 

 

 

(b). Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão  

 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), é o órgão superior deliberativo da UFABC 

em matéria de ensino, pesquisa e extensão, em conformidade com o estabelecido no Estatuto e no 

Regimento Geral.
3
 

O ConsEPE é formado pelos seguintes membros: 

 

 Reitor, que é o presidente do Conselho; 

 Vice-Reitor, que é o Vice-presidente; 

 Pró-Reitor de Graduação; 

 Pró-Reitor de Pós-Graduação; 

 Pró-Reitor de Pesquisa; 

 Pró-Reitor de Extensão; 

                                                      

3
 Idem 
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 Coordenador BC&H 

 Coordenador BC&T 

 Diretor do CCNH – Centro de Ciências Naturais e Humanas; 

 Diretor do CECS – Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas; 

 Diretor do CMCC – Centro de Matemática, Computação e Cognição; 

 Docentes do CCNH – 3; 

 Docentes do CECS – 3; 

 Docentes do CMCC – 3; 

 Técnicos-Administrativos – 3; 

 Alunos da Graduação – 4; 

 Alunos da Pós-Graduação – 2; 

 Representante dos Coordenadores dos cursos de graduação – 1 

 Representante dos Coordenadores dos cursos de pós-graduação - 1 

 

À exceção do Presidente e do Vice-presidente, os demais membros do ConsEPE possuem cada qual 

um suplente. 

 

Visando agilizar a gestão universitária, atividades de caráter executivo são delegadas pelos conselhos 

às comissões específicas. As Normas que regem a rotina e os processos dos vários setores da 

universidade são coordenadas, elaboradas e discutidas pelas respectivas comissões: CG (Comissão de 

Graduação); CPG (Comissão de pós-graduação) e CEU (Comissão de Extensão Universitária)
4
. 

 

 

(c). Comissão de Graduação - CG 

 

De acordo com sua resolução de criação, a composição e competências da CG são, respectivamente: 

Art. 9º A Pró-Reitoria de Graduação constituirá a Comissão de Graduação, com a seguinte 

composição: 

 

 O Pró-Reitor de Graduação que a presidirá; 

 Os diretores de Centros; 

 Os coordenadores dos bacharelados interdisciplinares e dos cursos de formação específica; 

 Dois representantes discentes, titulares e suplentes, eleitos pelos alunos de graduação da UFABC, 

com mandato de um ano, com direito a uma recondução e 
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 Dois representantes de servidores técnico-administrativos, titulares e suplentes, eleitos pelos seus 

pares com mandato de um ano, com direito a uma recondução. 

 

Art. 10. No âmbito da graduação, compete à Comissão de Graduação: 

 

I- propor e aprovar subcomissões de assessoramento para as atividades desenvolvidas; 

II- avaliar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação, em conformidade com o projeto 

pedagógico institucional, submetendo-os à aprovação do ConsEP; 

III- avaliar a atuação da UFABC e colaborar com os órgãos internos e externos de avaliação; 

IV- aprovar a oferta anual de disciplinas de todos os cursos de formação específica e dos bacharelados 

interdisciplinares; 

V- encaminhar aos Centros, a cada ano, as disciplinas obrigatórias dos bacharelados interdisciplinares 

e os respectivos números de turmas previstas para o ano seguinte; 

VI- aprovar a criação das disciplinas e 

VII- aprovar a alocação didática final.
5
 

 

 

(d). Comissão de Pós-Graduação - CPG 

 

De acordo com sua resolução de criação, as competências e a composição da CPG são, 

respectivamente: 

 

 Pró-Reitor de Pós-Graduação, que a preside 

 Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação, como vice-presidente 

 Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação (PPGs) 

 Três representantes do corpo discente matriculados nos PPGs da UFABC 

 Três servidores técnico-administrativos, sendo pelo menos um lotado na ProPG. 

 

São algumas atribuições da CPG: 

 

 Deliberar sobre a proposta de criação, reformulação ou extinção dos ppgs; 

 Aprovar as normas internas dos PPGs da Universidade; 

 Homologar bancas examinadoras e concessão dos títulos de Mestre e Doutor; 

 Aprovar credenciamento e descredenciamento de disciplinas dos PPGs; 

 Deliberar sobre propostas de qualquer de seus membros. 

                                                      

5
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(e). Comitê de Extensão Universitária – CEU 

 

De acordo com sua resolução de criação, e posteriores alterações, são atribuições do CEU: 

 

Art.1º Instituir o Comitê de Extensão Universitária (CEU) da UFABC como órgão consultivo e 

deliberativo da Pró-Reitoria de Extensão, em caráter permanente, com competência para exercer as 

seguintes atribuições:  

I- apreciar e aprovar propostas de ações extensionistas;  

II- apreciar e aprovar a criação de cursos de extensão, exceto os cursos de especialização;  

III- acompanhar e avaliar as ações extensionistas;  

IV- apreciar propostas de contratos, acordos e convênios institucionais referentes à Extensão, bem 

como, acompanhá-los e avaliá-los;  

V- estabelecer políticas, diretrizes, estratégias específicas, planos de ação e formas de 

acompanhamento e avaliação das ações extensionistas;  

VI- avaliar a utilização e propor critérios de distribuição de recursos destinados as ações 

extensionistas;  

VII- exercer outras atividades concernentes a sua área de atuação, além das que lhe forem atribuídas 

pelo Conselho Universitário, Conselho de Ensino e Pesquisa e a Reitoria da UFABC;  

VIII- elaborar seu próprio regimento e submetê-lo à apreciação superior e;  

IX- propor ao ConsUni as normas e procedimentos no seu âmbito de atuação.
6
 

 

Art. 2º O Comitê de Extensão Universitária será constituído pelos seguintes membros: I - pró-reitor de 

extensão, que o presidirá; II - pró-reitor de extensão substituto; III - chefe da divisão de extensão da 

ProEx; IV - coordenadores dos bacharelados interdisciplinares ou substitutos por eles indicados; V - 1 

(um) representante docente de cada Centro, eleito por seus pares do mesmo Centro; VI - o pró-reitor 

de pesquisa ou um substituto por ele indicado; VII - o pró-reitor de pós-graduação ou um substituto 

por ele indicado; VIII - o pró-reitor de assuntos comunitários e políticas afirmativas ou um substituto 

por ele indicado; IX - 1 (um) representante técnico-administrativo, eleito por seus pares; X - 2 (dois) 

representantes discentes, sendo 1 (um) graduando e 1 (um) pós-graduando, eleitos por seus pares; e XI 

- 2 (dois) representantes da comunidade, designados pelo Comitê de Extensão Universitária. § 1º Os 

representantes mencionados nos incisos IV a XI serão nomeados por portaria do Pró-Reitor de 

Extensão para um mandato de 2 (dois) anos, admitida a recondução. § 2º Serão considerados suplentes 
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dos integrantes referidos nos incisos V, IX e X os indicados pelos representantes eleitos no momento 

da inscrição para a eleição coordenada pela ProEx.
7
 

 

 

3.4.2 Análise das respostas 

 

 

(a). Gestão interna 

 

 

A adequação da estrutura 

organizacional, em relação aos 

objetivos da instituição 

TAs Docentes 
Discentes 
graduação 

Discentes Pós 

A 3,1 5,8 12,3 21,1 

B 28,4 39,3 40,3 45,6 

C 42,8 28,6 29,5 22,2 

D 14,1 12,1 7,3 3,3 

F 4,9 6,7 2,1 1,1 

Em branco 6,7 7,6 8,5 6,7 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

 

A racionalidade e eficiência dos 

processos e procedimentos 

administrativos 

TAs Docentes 
Discentes 
graduação 

Discentes Pós 

A 1,2 4,5 6,0 10,0 

B 15,6 25,0 31,2 34,4 

C 42,8 32,1 34,7 27,8 

D 25,4 21,9 14,6 17,8 

F 11,3 13,4 5,3 5,6 

Em branco 3,7 3,1 8,2 4,4 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

 

A clareza sobre as atribuições e 

responsabilidades das diversas 

instâncias administrativas e 

decisórias da UFABC 

TAs Docentes 
Discentes 
graduação 

Discentes Pós 

A 2,1 3,1 6,2 7,8 

B 19,9 23,7 25,7 28,9 

C 39,4 32,6 34,2 22,2 

D 25,7 21,9 15,4 21,1 

F 9,5 13,8 6,3 4,4 

Em branco 3,4 4,9 12,1 15,6 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

                                                      

7
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Relatório de Autoavaliação Institucional 

2015 

29 

Comissão Própria de Avaliação – UFABC  
 

A existência de normas e 

procedimentos institucionais 

(organogramas, regulamento 

interno, etc) 

TAs Docentes 
Discentes 
graduação 

Discentes Pós 

A 2,1 4,5 10,1 13,3 

B 19,0 32,1 34,6 40,0 

C 37,9 29,9 28,7 20,0 

D 23,9 18,3 9,7 13,3 

F 14,1 9,8 4,3 1,1 

Em branco 3,1 5,4 12,7 12,2 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

A integração entre as diversas 

instâncias administrativas e 

decisórias da UFABC 

TAs Docentes 
Discentes 
graduação 

Discentes Pós 

A 0,9 3,1 4,8 12,2 

B 13,1 18,3 21,8 30,0 

C 37,9 33,0 29,7 21,1 

D 26,3 17,0 13,5 15,6 

F 12,2 15,6 5,5 2,2 

Em branco 9,5 12,9 24,7 18,9 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

Com exceção dos TAs, que tiveram uma percepção de que a adequação da estrutura organizacional 

não vai muito além do mínimo razoável (conceito C), as demais categorias mostraram mais satisfação 

(conceitos A e B). Por outro lado, as respostas permitem inferir uma percepção negativa em relação ao 

funcionamento das estruturas internas da UFABC em termos de integração, divisão de 

responsabilidades, racionalidade, eficiência e procedimentos. Os técnicos-administrativos tendem a ter 

uma percepção mais crítica que os docentes e estes mais que os discentes.  

 

Assim a CPA entende que se mostra necessário aprofundar nos diagnósticos para localizar as fontes 

das percepções negativas, de forma a direcionar esforços para o aperfeiçoamento dos processos 

institucionais e ganhos de eficiência.  

 

 

(b). Participação e diálogo na Instituição 

 

O seu acesso e diálogo junto às 

instâncias imediatamente 

superiores da instituição 

TAs Docentes 
Discentes 
graduação 

Discentes Pós 

A 8,0 17,9 6,7 13,3 

B 37,0 39,3 21,3 36,7 

C 26,9 18,3 30,2 15,6 

D 12,2 13,4 13,0 15,6 

F 8,6 6,3 6,8 2,2 

Em branco 7,3 4,9 22,0 16,7 

Total 100% 100% 100% 100% 
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A participação da categoria nos 

processos de tomadas de decisões 

institucionais 

TAs Docentes 
Discentes 
graduação 

Discentes Pós 

A 1,2 7,6 5,0 11,1 

B 12,2 31,3 19,9 22,2 

C 31,8 31,3 30,3 30,0 

D 25,4 16,5 19,1 11,1 

F 22,6 10,3 12,0 8,9 

Em branco 6,7 3,1 13,7 16,7 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

 

Sua satisfação pessoal com os 

mecanismos de tomada de decisões 

na UFABC 

TAs Docentes 
Discentes 
graduação 

Discentes Pós 

A 1,2 4,0 6,2 13,3 

B 18,7 29,9 25,3 34,4 

C 37,0 32,1 32,8 22,2 

D 20,5 12,5 15,4 13,3 

F 18,3 17,4 8,3 5,6 

Em branco 4,3 4,0 11,9 11,1 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

 

A distribuição de recursos 
(materiais, humanos, estrutura) 
entre as diferentes áreas 

TAs Docentes 
Discentes 
graduação 

Discentes Pós 

A 1,2 3,6 9,3 10,0 

B 21,4 26,3 31,6 33,3 

C 42,2 29,5 29,5 22,2 

D 21,7 16,5 12,1 12,2 

F 8,3 15,2 4,1 5,6 

Em branco 5,2 8,9 13,4 16,7 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

 

Os docentes se mostraram mais satisfeitos que as demais categorias em relação à participação da 

categoria nos processos e com os mecanismos de tomada de decisão, mas ainda assim há sinalização 

de haver espaço para aperfeiçoamento. As demais categorias se mostraram mais críticas. Assim como 

no item anterior, esses resultados indicam uma percepção geral, sendo necessário um diagnóstico mais 

aprofundado para identificar as causas da percepção negativa e as possibilidades de aperfeiçoamento 

dos processos de governança internos. 

 

(c). Disponibilidade de informação e uso da avaliação na gestão 
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A integração e disponibilidade das 

informações produzidas e 

utilizadas pelas diversas áreas da 

instituição 

TAs Docentes 
Discentes 
graduação 

Discentes Pós 

A 0,6 3,1 5,6 11,1 

B 16,5 17,4 24,0 32,2 

C 35,5 31,7 32,6 27,8 

D 26,6 22,8 13,6 15,6 

F 14,7 17,0 5,5 2,2 

Em branco 6,1 8,0 18,7 11,1 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

O funcionamento e contribuição 

dos sistemas de avaliação interna 

para o desenvolvimento 

institucional 

TAs Docentes 
Discentes 
graduação 

Discentes Pós 

A 2,8 3,6 8,1 12,2 

B 16,8 18,8 26,8 32,2 

C 30,9 24,1 29,7 20,0 

D 24,5 23,7 12,8 10,0 

F 11,9 11,2 5,5 2,2 

Em branco 13,1 18,8 17,1 23,3 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

Os resultados dessas questões reforçam a necessidade de que os processos de tomada de decisão 

institucionais se valham de informações e de sua análise de maneira mais sistemática. A CPA tem o 

dever de contribuir com ações nesse sentido, mostrando oportunidades e ajudando na análise crítica da 

instituição, mas entendemos haver necessidade de iniciativas institucionais mais consistentes nesse 

sentido, inclusive conforme preconizado pelo Plano de Desenvolvimento Institucional. 
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4. PRINCIPAIS CONCLUSÕES E PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO 
 

Com base nas respostas ao questionário, a CPA indica abaixo os aspectos que na nossa avaliação mais 

se destacaram e que necessitam de uma atenção especial pela gestão, visando o desenvolvimento da 

UFABC. Não estão em ordem de prioridade e devem ser considerados como pontos de partida para 

um diagnóstico mais aprofundado antes de se tomarem medidas concretas. 

 

Ressaltamos que há recomendações e sugestões mais específicas, que podem interessar 

particularmente a determinados setores, ao longo de todo o relatório e incentivamos aos leitores que 

façam outras leituras dos dados apresentados na seção anterior. 

 

 

Comunicação interna: a CPA entende que a fragmentação de informação em uma grande variedade 

de fontes e veículos institucionais, vinculados aos diversos setores, pode levar a uma sobrecarga 

informativa e à dispersão, ao invés de aumentar a o conhecimento sobre o que se passa na 

organização. Obviamente é interessante que haja fontes diversas e alternativas de informação dentro 

da instituição, mas a questão aqui apresentada é a fragmentação excessiva. Entendemos ser necessário 

e oportuno debater o papel e o funcionamento da comunicação institucional. 

 

 

Comunicação externa: identificamos a necessidade de melhorar a comunicação com o público 

externo por meio da mídia e do uso de ferramentas de comunicação. Em relação à mídia, entendemos 

que a UFABC deve buscar um envolvimento e ações mais ativas para mostrar as suas realizações, 

pesquisas e eventos.  

 

A pesquisa mostrou uma percepção de que a divulgação de eventos para a comunidade externa está 

aquém do adequado. A CPA entende que a gestão da Universidade deve empreender ações para 

melhorar a comunicação com os públicos sobre os eventos que realiza e assim ampliar a participação 

do público externo nos eventos e no espaço da Universidade. 

 

 

Integração dos docentes dentro e entre os Centros: apesar da noção de que a integração dos 

docentes dentro de cada centro funcione de forma razoável, o presente estudo identificou que há 

sinalização de oportunidades para o seu aperfeiçoamento. Já em relação à integração com membros de 

outros Centros, a categoria docente sinalizou uma situação mais problemática. Assim como na questão 

da interdisciplinaridade pesquisada no relatório anterior, a CPA-UAFBC CPA entende que a gestão da 

Universidade deve empreender esforços na superação das barreiras dos campos de conhecimento e 
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mesmo físicas para circulação e intercâmbio de conhecimento. Tais ações poderiam se dar por meio de 

projetos de pesquisa, criação de disciplinas compartilhadas, espaços de convivência, entre outras 

possibilidades. 

 

 

Inserção regional e diálogo com os seus atores: a integração regional da UFABC e o diálogo com os 

atores diversos do setor produtivo e da sociedade civil foram mal avaliados por todas as categorias. 

Consideramos que a gestão deve empreender esforços no sentido de participar de instâncias e fóruns 

de discussão e decisão sobre as questões da região do ABC. A CPA entende que essa integração faz 

parte da responsabilidade social da Universidade e sugere que ações nesse sentido podem se dar em 

várias frentes, tais como: 

 Apoiar e permitir o uso do espaço da UFABC para sediar eventos de interesse regional; 

 Estabelecer rodadas de debates e conversas com atores da região em mesas-redondas ou outros 

formatos de discussão; 

 Incentivar institucionalmente que membros de seu corpo funcional participem de conselhos e 

instâncias regionais e das cidades da região; 

 Buscar ativamente e fomentar conexões com iniciativas, atores e grupos sociais locais nos 

diversos temas que a UFABC atua (ensino, políticas públicas, economia, infraestrutura, uso de 

informação, entre outros); 

 Trazer informações sobre as características e a realidade regional para os alunos e servidores. 

 

 

Políticas de recursos humanos e qualidade de vida: os dados da presente pesquisa indicam uma 

percepção muito insatisfatória em relação a ações da instituição para promoção à saúde, lazer e 

qualidade de vida dos servidores. Com a criação da Superintendência de Gestão de Pessoas (SUGEPE) 

em 2014 entendemos que a UFABC está sinalizando interesse em desenvolver ações nesse sentido, 

mas ainda não há uma percepção positiva por parte da comunidade. A CPA entende que a instituição 

deve discutir e explicitar suas políticas para os recursos humanos e empreender ações nesse sentido.  

 

É relevante também adotar ações que propiciem maior integração entre docentes, técnicos-

administrativos e terceirizados, assim como discutir a política de dedicação exclusiva dos docentes, 

aspectos também sinalizados na atual pesquisa. As questões de desenvolvimento de carreira 

igualmente devem ser discutidas, analisadas e trabalhadas pela gestão da Universidade. 
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Funcionamento administrativo da UFABC: houve uma percepção generalizada de problemas no 

funcionamento da estrutura administrativa da UFABC. Assim, a CPA-UFABC indica à gestão da 

Universidade que aprofunde a análise dos seguintes aspectos diagnosticados pela presente pesquisa:  

 Atribuição de responsabilidades entre as diversas instâncias e setores da UFABC; 

 Disponibilidade e uso de informação para a tomada de decisões; 

 Aperfeiçoamento dos sistemas de tomada de decisão; 

 Estabelecimento e/ou revisão de processos administrativos e procedimentos internos; 

 Desenvolvimento e aperfeiçoamento de sistemas de avaliação internos. 
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ANEXOS: QUESTIONÁRIOS UTILIZADOS 
 

(a) Docentes 

 

0. Questões para determinação de perfil 

1. Você já havia tido alguma experiência docente em ensino superior antes de ingressar na UFABC? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

2. Em que ano você ingressou na UFABC? (lista de anos de 2006 até 2013) 

 

3. A que Centro você está vinculado? 

(   ) CCNH 

(   ) CECS 

(   ) CMCC 

 

4. Em que campi da UFABC você lecionou a maioria de suas disciplinas no último ano? 

(   ) Santo André 

(   ) São Bernardo do Campo 

(   ) Ambos 

(   ) Não lecionei disciplinas no último ano. 

 

 

1. A comunicação com a sociedade 
1. Você considera que os veículos de comunicação institucional da UFABC (Comunicare, PesquisABC, 

GraduAção, outros) deveriam ser unificados? 

(   ) Sim, acho que deveriam ser unificados. 

(   ) Não, acho que é melhor continuarem separados e descentralizados. 

(   ) Não tenho opinião formada sobre o assunto. 

 

Usando a escala conceitual de referência, como você avalia: 
2. A divulgação sobre eventos e cursos realizados pela UFABC para o público interno? 
3. A participação de docentes, discentes e TA em eventos externos, como palestras, seminários, etc? 
4. A divulgação sobre eventos e cursos realizados pela UFABC para o público externo? 
5. A participação da sociedade em eventos promovidos pela UFABC? 
6. A promoção de atividades de extensão? 
7. A inserção e participação da UFABC nas discussões sobre as questões e necessidades regionais? 
8. A integração e comunicação com o setor produtivo local? 
9. O grau de colaboração com outras instituições de ensino na região? 
10. A utilização do espaço físico dos campi pela comunidade externa? 
11. A presença da universidade na mídia (jornais, rádio, tv, etc.)? 
12.  Diálogo com movimentos sociais e organizações da sociedade civil? 
13. Relação com cooperativas e o desenvolvimento de economia solidária (PDI)? 
14.  O grau de conhecimento da Universidade por parte do público da região do ABC? 
15. Os veículos de comunicação da UFABC (Comunicare, PesquiABC, GraduAção...)? 
16. A utilização, pela UFABC, de ferramentas de comunicação on-line, como website e redes sociais? 

 

 

2. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu 

aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho 

1. Considerando os objetivos sociais da UFABC , você considera que a política de dedicação 

exclusiva para os docentes: 

(   ) deve ser mantida da forma que está. 

(   ) poderia ser flexibilizada, visando atrair docentes mais conectados com o mercado. 



 

 

 

Relatório de Autoavaliação Institucional 

2015 

36 

Comissão Própria de Avaliação – UFABC  
 

(   ) deveria ser completamente abandonada 

(   ) não tenho opinião formada sobre o assunto. 

 

Usando a escala conceitual de referência, como você avalia: 
2. O seu grau de satisfação pessoal no que diz respeito à valorização enquanto profissional da UFABC? 
3. O planejamento e a definição da carga didática para a graduação e pós-graduação? 
4. Os horários de funcionamento dos serviços de apoio e secretarias? 
5. A adequação do ambiente de trabalho para a preparação de aulas e a prática didática? 
6. A disponibilidade e a adequação de espaços e equipamentos para o desenvolvimento de pesquisas? 
7. A atualização tecnológica de equipamentos e softwares? 
8. As políticas e condições efetivas de segurança do trabalho da UFABC? 
9. As oportunidades e condições de desenvolvimento pessoal oferecidas pela UFABC? 
10. As políticas de promoção à saúde para servidores? 
11. A promoção de atividades de lazer aos servidores? 
12. A integração entre os servidores docentes e os técnicos-administrativos? 
13. A integração e intercâmbio com os docentes do seu Centro? 
14. A integração e intercâmbio com os docentes dos outros centros? 
15. A integração dos funcionários terceirizados? 
16. As políticas de assistência e de melhoria da qualidade de vida da UFABC para os servidores? 

 

 

3. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos 

colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos 

segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios 

 

Usando a escala conceitual de referência, como você avalia: 
1. A adequação da estrutura organizacional, em relação aos objetivos da instituição? 
2. A racionalidade e eficiência dos processos e procedimentos administrativos? 
3. A clareza sobre as atribuições e responsabilidades das diversas instâncias administrativas e decisórias 

da UFABC? 
4. A existência de normas e procedimentos institucionais (organogramas, regulamento interno, etc)? 
5. A integração entre as diversas instâncias administrativas e decisórias da UFABC? 
6. A integração e disponibilidade das informações produzidas e utilizadas pelas diversas áreas da 

instituição? 
7. O funcionamento e contribuição dos sistemas de avaliação interna para o desenvolvimento 

institucional? 
8. O seu acesso e diálogo junto às instâncias imediatamente superiores da instituição? 
9. A participação dos docentes nos processos de tomadas de decisões institucionais? 
10. Sua satisfação pessoal com os mecanismos de tomada de decisões na UFABC? 
11. A distribuição de recursos (materiais, humanos, estrutura) entre as diferentes áreas 
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(b). Discentes 

 

0. Questões para determinação de perfil 

1. Qual é o seu ano de entrada na UFABC 

 

2. Qual BI você cursou ou está cursando? 

(   ) BCT 

(   ) BCH 

(   ) Ambos 

 

3. Você pretende cursar algum curso específico? (colocar lista dos cursos, vinculando á resposta da 

questão 0.2 e permitindo até três alternativas) 

 

4. Você está inscrito em algum curso específico? (colocar lista dos cursos, vinculando á resposta da 

questão 0.2 e permitindo até três alternativas) 

 

5. Você é aluno de qual período? 

(   ) Noturno 

(   ) Diurno 

 

6. Você já completou outra graduação antes de ingressar na UFABC? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

7. Você já havia iniciado, mas não completado, outra graduação antes de ingressar na UFABC? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

 

1. A comunicação com a sociedade 
1. Você considera que os veículos de comunicação institucional da UFABC (Comunicare, PesquisABC, 

GraduAção, outros) deveriam ser unificados? 

(   ) Sim, acho que deveriam ser unificados. 

(   ) Não, acho que é melhor continuarem separados e descentralizados. 

(   ) Não tenho opinião formada sobre o assunto. 

 

Usando a escala conceitual de referência, como você avalia: 
2. A divulgação sobre eventos e cursos realizados pela UFABC para o público interno? 
3. A participação de docentes, discentes e TA em eventos externos, como palestras, seminários, etc? 
4. A divulgação sobre eventos e cursos realizados pela UFABC para o público externo? 
5. A participação da sociedade em eventos promovidos pela UFABC? 
6. A promoção de atividades de extensão? 
7. A inserção e participação da UFABC nas discussões sobre as questões e necessidades regionais? 
8. A integração e comunicação com o setor produtivo local? 
9. O grau de colaboração com outras instituições de ensino na região? 
10. A utilização do espaço físico dos campi pela comunidade externa? 
11. A presença da universidade na mídia (jornais, rádio, TV, etc.)? 
12. Diálogo com movimentos sociais e organizações da sociedade civil? 
13. Relação com cooperativas e o desenvolvimento de economia solidária (PDI)? 
14.  O grau de conhecimento da Universidade por parte do público da região do ABC? 
15. Os veículos de comunicação da UFABC (Comunicare, PesquiABC, GraduAção...)? 
16. A utilização, pela UFABC, de ferramentas de comunicação on-line, como website e redes sociais? 
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2. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu 

aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho 
1. Quais dimensões das atividades exercidas pelos docentes você considera que deveriam ser enfatizadas 

para a progressão de carreira: (coloque em ordem de preferência) 

(   ) extensão  

(   ) administração da Universidade 

(   ) ensino 

(   ) pesquisa 

Espaço para comentários: 

 

Usando a escala conceitual de referência, como você avalia: 
2. A capacitação dos técnicos-administrativos para atender às necessidades dos discentes? 
3. A atualização dos servidores em relação às novas tecnologias? 
4. A capacitação dos docentes nas práticas didáticas? 
5. A atratividade da carreira docente na UFABC na sua área de formação? 
6. A atratividade das carreira de técnico-administrativo na UFABC? 
7. A conexão dos docentes com o mercado de trabalho na sua área de formação? 

 

 

3. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos 

colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos 

segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios 

 

Usando a escala conceitual de referência, como você avalia: 
1. A adequação da estrutura organizacional, em relação aos objetivos da instituição? 
2. A racionalidade e eficiência dos processos e procedimentos administrativos? 
3. A clareza sobre as atribuições e responsabilidades das diversas instâncias administrativas e decisórias 

da UFABC? 
4. A existência de normas e procedimentos institucionais (organogramas, regulamento interno, etc)? 
5. A integração entre as diversas instâncias administrativas e decisórias da UFABC? 
6. A integração e disponibilidade das informações produzidas e utilizadas pelas diversas áreas da 

instituição? 
7. O funcionamento e contribuição dos sistemas de avaliação interna para o desenvolvimento 

institucional? 
8. O seu acesso e diálogo junto às instâncias imediatamente superiores da instituição? 
9. A participação dos discentes nos processos de tomadas de decisões institucionais? 
10. Sua satisfação pessoal com os mecanismos de tomada de decisões na UFABC? 
11. A distribuição de recursos (materiais, humanos, estrutura) entre as diferentes áreas? 
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(c). Técnicos-administrativos 

 

0. Questões para determinação de perfil 

1. Em que ano você ingressou na UFABC? 

 

2. Em que setor você trabalha atualmente? (lista de setores) 

 

3. Você já trabalhou em algum outro setor antes do atual? 

(   ) Sim, já passei por um outro setor antes do atual 

(   ) Sim, já passei por mais de dois setores antes do atual 

(   ) Não, apenas no atual 

 

4. Você já trabalhou em outro lugar antes da UFABC? 

(   ) Não, esse é o meu primeiro emprego formal. 

(   ) Sim, predominantemente na iniciativa privada. 

(   ) Sim, predominantemente no setor público. 

 

 

1. A comunicação com a sociedade 
1. Você considera que os veículos de comunicação institucional da UFABC (Comunicare, PesquisABC, 

GraduAção, outros) deveriam ser unificados? 

(   ) Sim, acho que deveriam ser unificados. 

(   ) Não, acho que é melhor continuarem separados e descentralizados. 

(   ) Não tenho opinião formada sobre o assunto. 

 

Usando a escala conceitual de referência, como você avalia: 
2. A divulgação sobre eventos e cursos realizados pela UFABC para o público interno? 
3. A participação de docentes, discentes e TA em eventos externos, como palestras, seminários, etc? 
4. A divulgação sobre eventos e cursos realizados pela UFABC para o público externo? 
5. A participação da sociedade em eventos promovidos pela UFABC? 
6. A promoção de atividades de extensão? 
7. A inserção e participação da UFABC nas discussões sobre as questões e necessidades regionais? 
8. A integração e comunicação com o setor produtivo local? 
9. O grau de colaboração com outras instituições de ensino na região? 
10. A utilização do espaço físico dos campi pela comunidade externa? 
11. A presença da universidade na mídia (jornais, rádio, tv, etc.)? 
12.  Diálogo com movimentos sociais e organizações da sociedade civil? 
13. Relação com cooperativas e o desenvolvimento de economia solidária (PDI)? 
14.  O grau de conhecimento da Universidade por parte do público da região do ABC? 
15. Os veículos de comunicação da UFABC (Comunicare, PesquiABC, GraduAção...)? 
16. A utilização, pela UFABC, de ferramentas de comunicação on-line, como website e redes sociais? 
 
 

2. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu 

aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho 
 

Usando a escala conceitual de referência, como você avalia: 
 
1. O seu grau de satisfação pessoal no que diz respeito à valorização enquanto profissional da UFABC? 
2. A alocação dos servidores, conforme suas habilidades e as funções administrativas atribuídas? 
3. A adequação dos horários de trabalho? 
4. Os horários de aulas? 
5. A adequação do ambiente de trabalho para favorecer o bom desempenho profissional? 
6. A atualização tecnológica de equipamentos e softwares? 
7. As políticas e condições efetivas de segurança do trabalho da UFABC? 
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8. A oferta de cursos de capacitação e a disponibilização de condições para realiza-los? 
9. As oportunidades e condições de desenvolvimento pessoal oferecidas pela UFABC? 
10. A possibilidade de desenvolvimento de carreira na Universidade? 
11. As políticas de promoção à saúde para servidores? 
12. A promoção de atividades de lazer aos servidores? 
13. A integração entre os servidores docentes e os técnicos-administrativos? 
14. A integração dos funcionários terceirizados? 
15. As políticas de assistência e de melhoria da qualidade de vida da UFABC para os servidores? 

 

 

3. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos 

colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos 

segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios 

 

Usando a escala conceitual de referência, como você avalia: 

 
1. A adequação da estrutura organizacional, em relação aos objetivos da instituição? 
2. A racionalidade e eficiência dos processos e procedimentos administrativos? 
3. A clareza sobre as atribuições e responsabilidades das diversas instâncias administrativas e decisórias 

da UFABC? 
4. A existência de normas e procedimentos institucionais (organogramas, regulamento interno, etc)? 
5. A integração entre as diversas instâncias administrativas e decisórias da UFABC? 
6. A integração e disponibilidade das informações produzidas e utilizadas pelas diversas áreas da 

instituição? 
7. O funcionamento e contribuição dos sistemas de avaliação interna para o desenvolvimento 

institucional? 
8. O seu acesso e diálogo junto às instâncias imediatamente superiores da instituição? 
9. A participação dos técnico-administrativos nos processos de tomadas de decisões institucionais? 
10. Sua satisfação pessoal com os mecanismos de tomada de decisões na UFABC? 
11. A distribuição de recursos (materiais, humanos, estrutura) entre as diferentes áreas 

 

 

 

 

 

 


