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EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSITUCIONAL  

 
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 
k) Se você está vinculado uma unidade na UFPR (Setor, Pró-Reitoria, 

Campus, Hospital), você conhece o planejamento desta unidade? 

Sim – 22  
Não – 64 
 
31) Avalie o cumprimento das metas do planejamento de sua unidade: 

22 Respondentes 
11 não sei/não se aplica 
Média 7,3 
 
32) Avalie a eficácia dos instrumentos de avaliação da UFPR: 

32.1) Autoavaliação institucional coordenada pela CPA: 

86 Respondentes 
30 não sei/não se aplica 
Média 6,8 
 
32.2) Avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos 

coordenada pela Progepe: 

86 Respondentes 
47 não sei/não se aplica 
Média 5,9 
 

 

Aluno de Graduação 47 55% 

Aluno de Pós-Graduaçao 1 1% 

Gestor  3 3% 

Professor 28 33% 

Técnico Administrativo 7 8% 

Total 86 100% 
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32.3) A avaliação de cursos e disciplinas coordenada pela Prograd: 

86 Respondentes 
41 não sei/não se aplica 
Média 6,1 
 
Comentários, sugestões e críticas sobre a DIMENSÃO 8 - PLANEJAMENTO 

E AVALIAÇÃO  (espaço para livre digitação): 

 
Perfil Respostas 

Aluno – Com Social Jornal Não me recordo de ter visto alguma crítica ou sugestão ser 
implementada ou resolvida após a avaliação. A comunidade 
acadêmica não tem acesso aos resultados da pesquisa e da 
avaliação, ou esses dados não são amplamente divulgados o 
que acredito ser negativo 
 

Aluno – Com Social RP A presença de questões abertas obrigatórias pode gerar mais 
conhecimento sobre a opinião do público. Um grupo focal 
também seria um método interessante para discutir sobre as 
questões abordadas nessa pesquisa. 

Aluno – Com Social PP ainda acho o questionário da CPA longo 

Professor - Design desconheço totalmente essa dimensao 8. 

Professor - Design Nunca recebi um feedback sequer da PROGRAD acerca de 
meu desempenho em disciplinas, nem sequer uma dica de 
como posso melhorar como professor. Aprendo a ser professor 
com erros e acertos as opiniões dos alunos e com a experiência 
de meus colegas de departamento. Talvez seja até melhor 
assim. 

Professor - Deartes Os coordenadores de curso têm pouca ingerência sobre as 
atividades didáticas, é complicado integrar e organizar a oferta 
de conteúdos, principalmente em cursos atendidos por vários 
departamentos. 

 
 
EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  

 
Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFPR? 

Sim – 24  
Não - 62 
 
1) Quantifique seu grau de contribuição no cumprimento das metas do PDI: 

24 Respondentes 
14 não sei/não se aplica 
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Média 7,7 
 
Comentários, sugestões e críticas sobre a DIMENSÃO 1 - PDI e MISSÃO 

(espaço para livre digitação): 

 
Perfil Respostas 

Aluno – Design Gráfico Deveria ser divulgado mais amplamente entre alunos e 
servidores. Muitos nem sequer leram esse plano de 
desenvolvimento. Não temos noção do avanço (ou retrocesso) 
em relação ao planejado no documento. 

Professor – Design  ao tratar de cidadania e educação, pensar como o PDI dialoga 
com o plano nacional de educação e o plano nacional de 
cultura. articular a educação (formação profissional) com os 
direitos humanos e cidadania plena 

Professor - Design Não tenho a menor ideia do que seja o PDI. 

Professor - Decom O PDI poderia ser divulgado em versão simplificada, para que 
todos tenham acesso a o que é ele. 

 
 
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 
12) O programa de destinação ambientalmente correta dos resíduos: 

86 Respondentes  
17 não sei/não se aplica 
Média 5,5   
 
13) Os programas de orientação de uso dos recursos naturais (água, energia 

elétrica) na UFPR: 

86 Respondentes  
21 não sei/não se aplica 
Média 4,5   
 
14) O atendimento às  demandas de portadores de necessidades especiais: 

86 Respondentes  
10 não sei/não se aplica 
Média 5,3   
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15) Os projetos e programas de transferência de conhecimento (Inovação 

Tecnológica) produzidos pela UFPR: 

86 Respondentes 
12 não sei/não se aplica 
Média 5,8 
 
Comentários, sugestões e críticas sobre a DIMENSÃO 3 - 

RESPONSABILIDADE SOCIAL (espaço para livre digitação): 

 
Perfil Respostas 

Aluno – Com Social Jornal No Campus de Comunicação a acessibilidade é boa. No 
entanto, não gostaria de ver num futuro próximo manchetes 
positivas no site da reitoria sobre esse ponto da avaliação 
considerando que foram realizadas reformas no campus apenas 
devido à uma greve estudantil realizada pelos alunos do curso 
em 2011 e não por competência administrativa 

Professor – Design houve caso de alunos com deficiências que desistiram do curso 
devido a falta de infraestrutura física e recursos humanos 
capacitados. a transferência de tecnologia não ocorre pois é um 
departamento que não privilegia o desenvolvimento de projetos 
com vistas ao deposito de patentes e sim somente a pesquisa 
cientifica de qualidade questionável 

Professor- Design Se há programas voltados à otimização do uso dos recursos 
naturais, desconheço. 
 
Necessidade urgente de adaptar os banheiros ao uso de 
cadeirantes, na Reitoria. 

Professor - Design ampliar o debate sobre as ações relacionadas às questões 
formuladas (responsabilidade social). entendo e acredito que os 
programas e ações que a UFPR mantêm são importantes, no 
que toca a integração de estudantes e manutenção dos quadros 
de técnicos e professores, todavia, essas ações são pouco 
visíveis para a comunidade acadêmica e, acredito, que 
necessitam de apoio institucional, e principalmente, da 
comunidade acadêmica. 

Professor – Design  nunca vi um programa de eficientização de energia no prédio 
que trabalho. Nunca vi uma tentativa de upgrade tecnológico 
com vista a redução do consumo de energia. A única medida 
nesta direção que observei foi a atualização dos elevadores.  
 
Não há recursos para as pós-graduações/grupos de pesquisa 
para viabilizarem aproximações com a iniciativa privada/terceiro 
setor/comunidade para transferência de 
tecnologia/conhecimento. Não temos sequer recursos para um 
coffee-break como há pouco fui informado. Os gastos da 
instituição são encerrados em outubro, como se novembro e 
dezembro não fosse possível realizar nenhum gasto. Janeiro e 
fevereiro também há absoluta falta de recursos. Não temos 
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sequer pessoal na Agência de Inovação em número e perfil 
adequado ao tamanho da instituição. Se esta administração e o 
governo federal realmente quiserem fomentar a inovação tem 
que prover recursos humanos para a Agência de Inovação! e 
dotação orçamentária para fomentar a inovação!!! Outra 
vergonha. 
 
 

Professor - Decom Pouca informação e incentivo sobre o processo de transferência 
de conhecimento (Inovação Tecnológica). 

Professor – Decom  necessidade de desenvolvimento destes programas para a 
comunidade interna da UFPR 

Professor – Decom  A transferência de conhecimento tem uma perspectiva muito 
mercadológica e pouco social. 

 

 

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 
Dimensão 2: Politicas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

 
2) Quanto aos cursos de graduação, avalie: 

2.1) O número de vagas nos cursos diurnos  

86 respondentes  
7 não sei/não se aplica  
Média 7,2 
 
2.2) O número de vagas nos cursos noturnos 

86 respondentes  
32 não sei/não se aplica 
Média 5,3 
 
2.3) As opções de cursos de graduação 

86 respondentes  
14 não sei/não se aplica 
Média 8,00 
 

2.4)  Os intercâmbios oferecidos aos estudantes de graduação 

86 respondentes  
15 não sei/não se aplica 
Média 6,9 
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3) Quanto aos cursos de pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado e 

Doutorado), avalie: 

3.1) O número de vagas: 
86 respondentes  
40 não sei/não se aplica 
Média 6,6 
 
3.2) A articulação dos cursos com as demandas da sociedade: 

86 respondentes  

19 não sei/não se aplica 
Média 6,2 
 
4) Quanto aos cursos de pós-graduação lato sensu (especializações, 

MBA’s), avalie: 

4.1) O Número de vagas: 

86 respondentes  
56 não sei/não se aplica 
Média 5,6 
 
4.2) A articulação dos cursos com as demandas da sociedade: 

86 respondentes  
15 não sei/não se aplica 
Média 5,8 
 

4.3) O número de bolsas oferecidas à comunidade interna: 

86 respondentes  
14 não sei/não se aplica 
Média 6,3 
 
 
4.4) O número de bolsas oferecidas a comunidade externa: 

86 respondentes  
12 não sei/não se aplica 
Média 5,9 
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b) Você participa de atividades de pesquisa na UFPR? 

86 Respondentes  
Sim 47 
Não 39 
 
c) De que tipo? 

39 Projetos/Programas 
67 Grupos de Estudos  
66 Orientações 
74 Seminários  
 
5) Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa que você participa na 

UFPR para a comunidade: 

47 Respondentes 
Média 7,6 
 
6) Quantifique o potencial que sua unidade tem para desenvolver atividades 

de pesquisa: 

86 respondentes  
19 não sei/não se aplica 
Média 6,6 
 
7) Qual o grau de incentivo de sua unidade à sua participação em projetos 

de pesquisa? 

86 respondentes  
27 não sei/não se aplica 
Média 6,0 
 
d) Você participa de atividades de extensão na UFPR?   

86 respondentes  
Sim 43 
Não 43 
 

e) De que tipo? 

24 Evento Cultural 
12 Evento Cientifico 
69 Cursos 
60 Programas 
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8) Avalie a articulação das atividades de extensão que você participa com 

ensino e pesquisa: 

43 Respondentes 
1 não sei não se aplica 
Média 7,4 
 
9) Avalie a relevância da(s) atividade(s) de extensão que você participa na 

UFPR para a comunidade: 

43 Respondentes 
1 não sei não se aplica 
Média 7,7 
 
10) Quantifique o potencial que sua unidade tem para desenvolver 

atividades de extensão: 

43 Respondentes 
22 não sei não se aplica 
Média 7,2 
 
11) Qual o grau de incentivo de sua unidade à sua participação em projetos 

de extensão? 

43 Respondentes 
24 não sei não se aplica 
Média 6,1 
 
Comentários, sugestões e críticas sobre a DIMENSÃO 2 - POLÍTICAS DE 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (espaço para livre digitação): 

 
Perfil Respostas 

Aluno – Com Social Jornal A UFPR falha ao agregar e dialogar com a sociedade em geral. 
Geralmente se pensa em fazer isso apenas através da 
extensão, no entanto a universidade como um todo excluí todos 
aqueles que não fazem parte da sua comunidade acadêmica. 
Os eventos, muitos de interesse público, são divulgados apenas 
internamente, raramente se propõe o intercâmbio de 
conhecimentos alheios à academia, mesmo entre os campi há 
uma falta de integração. 
 
 Alguns dos campi ( o de comunicação é um exemplo) não 
abrem nos fins de semana para atividades abertas à 
comunidades, uma sugestão seria utilizar os espaços da 
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universidade durante os fins de semana para atividades 
culturais, para a comunidade, apoiadas pela universidade como 
instituição. Talvez por meio de um programa, uma pró reitoria 
isso fosse possível. 

Aluno – Com Social PP O campus de comunicação social, ainda não integrado com o 
setor de artes e design, é precário em material que suporte a 
pesquisa dos alunos, tão incentivada pelos professores. Os 
projetos de extensão funcionam como uma medida para cumprir 
horas ao invés de agregar conhecimento e valor prático ao 
curso. As possibilidades de intercâmbio financiado ou 
endossado pela universidade para as três habilitações é muito 
pequena. 

Professor - Design os professores não possuem politica departamental de 
desenvolvimento alinhada as demandas da sociedade, estão 
distantes das esferas politicas regionais, estaduais e federais, 
estão distantes dos empresários 

Professor - Design promover maior debate sobre as políticas de extensão e cultura, 
a integração das práticas de extensão e cultura com aquelas de 
ensino e pesquisa ainda é um desafio.  

Professor - Design nosso gargalo para ampliar ainda mais a atuação em pesquisa 
é falta de apoio administrativo. Ao longo do projeto e, mais 
importante, após o projeto ter sido executado, ficamos com 
enorme carga de trabalho burocrática que nos faz ficar 
desmotivados a pleitear recursos para viabilizar projetos. Não 
temos secretária sequer na coordenação da pós!! É uma 
vergonha.  

Professor - Deartes A distribuição de bolsas com valor único não atende às 
necessidades dos alunos. Deveria haver uma avaliação 
socioeconômica de cada um para atribuição da bolsa. 

Professor - Deartes Existe uma falta de articulação da graduação com a Pós, uma 
competição destrutiva, como se fossem entidades totalmente 
desconectadas. O Professor de Pós-graduação é punido e suas 
horas de trabalho na Pós não são suficientemente reconhecidas 
e computadas para um equilíbrio com a graduação. As 
tentativas de integração são infrutíferas por causa dos que não 
participam da Pós, não o desejam e são contrários à visão de 
uma universidade com pesquisa fortalecida. Estes ainda se 
veem numa velha instituição com o professor "auleiro". 

Professor – Decom Maior disponibilidade de bolsas para pesquisadores sem vínculo 
com a UFPR nos grupos de pesquisa, mais recursos da UFPR 
para compra de equipamentos e apoio financeiro em geral para 
grupos de pesquisa e maior liberação de carga horário do 
ensino para a pesquisa. 

Professor - Decom o número de vagas irá melhorar na medida que tivermos um 
maior número de professores concursados que entendam a 
importância da graduação. A extensão tem sido muito 
burocrática na medida que implementa um sistema que ainda 
exige que vc abra um processo físico além de preencher o 
sistema. 

Professor – Decom  A extensão é subfinanciada e burocrática. 
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Dimensão 4: Comunicação com Sociedade  

 
16) Avalie a comunicação da UFPR com a sociedade em relação à 

divulgação: 

16.1) De seus cursos de graduação e pós-graduação: 

86 Respondentes 
36 não sei não se aplica 
Média 6,3 
 
16.2) Dos resultados de pesquisas científicas: 

86 Respondentes 
22 não sei não se aplica 
Média 5,4 
 
16.3) De programas e atividades culturais: 

86 Respondentes 
19 não sei não se aplica 
Média 6,3 
 
16.4) De projetos e cursos de extensão: 

86 Respondentes 
31 não sei não se aplica 
Média 5,8 
 
17) Quanto aos veículos e meios de comunicação avalie: 

17.1) A eficiência do boletim eletrônico: 
86 Respondentes 
29 não sei não se aplica 
Média 5,5 
 
17.2) A qualidade do Jornal “Notícias da UFPR”: 

86 Respondentes 
14 não sei não se aplica 
Média 6,00 
 
17.3) A qualidade dos Programas da UFPR TV: 

86 Respondentes 
24 não sei não se aplica 
Média 7,2 
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17.4) A qualidade dos Programas da “webradio” UFPR: 

86 Respondentes 
45 não sei não se aplica 
Média 6,2 
 
17.5) A qualidade do Jornal “Observatório de Notícias”: 

86 Respondentes 
47  não sei não se aplica 
Média 6,4 
 
f) O sitio da unidade a qual você está vinculado é bem organizado, eficiente 

e com informações atualizadas? 

86 Respondentes 
21 Sim 
65 Não 
 
g) Quais informações você busca no Portal da UFPR: 

78 utilizam 
36 Institucionais  
24 Cursos de Graduação 
17 Cursos de Pós-Graduação 
41 Noticias 
23 Webmail 
40 Portal do Aluno 
26 Portal do Professor 
01 Eventos 
01 Oráculo (Intranet) 
 
18) Avalie a qualidade das informações que você busca no Portal da UFPR:  

86 Respondentes 
09  não sei não se aplica 
Média 6,5 
 
19) Avalie o Web email: 

86 Respondentes 
22  não sei não se aplica 
Média 4,8 
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20) Avalie o Portal do Aluno:  

86 Respondentes 
17  não sei não se aplica 
Média 6,0 
 
21) Avalie o Portal do Professor: 

86 Respondentes 
65  não sei não se aplica 
Média 6,2 
 
h) Quanto aos serviços da Ouvidoria da UFPR: 

86 Respondentes 
68 nunca utilizei 
15 utilizo raramente 
03 utilizo frequentemente  
 
22) Avalie o atendimento da Ouvidoria da UFPR quanto às demandas da 

comunidade:  

16 respondentes 
1 não sei/não se aplica 
Média 5,5 
 
Comentários, sugestões e críticas sobre a DIMENSÃO 4 - COMUNICAÇÃO 

COM A SOCIEDADE (espaço para livre digitação): 

 
Perfil Respostas 

Aluno – Com Soc Jornal Muitos veículos desses nem sequer conhecia. Quanto a divulgação 
de projetos externamente praticamente não exista, dentro da 
comunidade acadêmica ainda existem alguns mecanismos, ainda 
assim falhos, a semana da Siepe foi mal organizada, com bancas 
despreparadas, critérios de presença duvidosos, poucas atividades 
de integração que gerassem o intercâmbio entre os pesquisadores 
e projetos e pouco tempo para perguntas e discussões 

Aluno – Com Soc Jornal  O Portal do Aluno é bom, se não desse os mil problemas que dão 
na época de matrícula. 

Aluno de Graduação Com 
Social PP  

o portal do aluno serve basicamente para acessar comprovantes e 
históricos. A parte de faltas não é atualizada e a parte dos horários 
também fica incompleta porque faço curso semestral e matérias 
anuais e as anuais não aparecem na grade horária. 

Professor Design  ja utilizei a OUVIDORIA e me ARREPENDO amargamente pois as 
informações que la postei nao foram apuradas e ainda SOFRI 
RETALHAÇAO dos colegas do departamento que tiveram acesso 
as informações por meio da secretaria do setor (SCHLA na 



  
  
   
  
  
   
 
 

 
Email: cpa@ufpr.br – Homepage: www.cpa.ufpr.br 

13 
 

ocasiao) e do chefe de departamento na ocasiao. TIVE MINHA 
PRIVACIDADE ESCANCARADA e por isso NAO CONFIO nesse 
meio de comunicação 

Professor  Design  Acho importante explorar mais as mídias sociais como forma de 
comunicação com a comunidade externa.  
 
Raramente uso o webmail, por achar a interface desagradável e ter 
tido problemas com o envio/recebimento de arquivos maiores. 
 
Seria ótimo se pudéssemos fazer o registro das faltas pelo portal do 
professor. Os Diários são mal diagramados. Acho estranho que no 
portal não haja controle de faltas por dia, apenas o total por período 
(ano/semestre). 

Professor Design  os processos de comunicação com a sociedade são um desafio 
que a instituição ainda não conseguiu superar. desconheço a 
política de comunicação interna e aquela destinada à externa. 
entendo que a manutenção de mediações (boletins, jornais, 
programas de tv, sítios de internet) são complexos e envolvem 
dimensões técnicas, econômicas e reguladoras que limitam, em 
instituições como as IFES, a agilidade que as empresas de 
comunicação impõem. todavia, penso que no lugar de seguir 
modelos e imposições de um "mercado" de comunicação, 
poderíamos discutir e ampliar as alternativas possíveis. 

Professor Design  A única vez que fiz uma reclamação à ouvidoria recebi ZERO 
feedback. Gostaria de fazer um dia destes uma reclamação sobre a 
ouvidoria para a ouvidoria. 

Professor Deartes  O Portal do aluno frequentemente apresenta erros na 
oferta/confirmação de disciplinas e não reflete corretamente a 
situação no SIE. O SIE é deficiente, não oferece os recursos 100% 
do tempo, e faltam relatórios que agilizem o atendimento das 
demandas da PROGRAD pelas coordenações de curso. 

Professor Deartes  O webmail é péssimo, insuficiente; impossível manter o e-mail 
institucional, principalmente para quem lida com arquivos. 

Professor Decom Melhoria geral na política de comunicação interna e externa da 
universidade; criação de canais de informações fortes com a 
comunidade; divulgação científica diária e frequente, por meio de 
site de divulgação de pesquisas e de jornalismo científico; revista 
de jornalismo científico. 

Professor Decom  A ouvidoria é muito pouco divulgada e há uma dispersão muito 
grande de órgãos a quem se queixar, o que deixa a comunidade 
confusa sobre competências. 
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Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

 
33) Avalie os Programas de Assistência Estudantil conduzidos pela Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis: 

16 respondentes 
13 não sei/não se aplica 
Média 7,4 
 
Comentários, sugestões e críticas sobre a DIMENSÃO 9 - ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL (espaço para livre digitação): 

 
Perfil Respostas 

Aluno Com Soc PP benefícios não são entregues com data certa e há poucas 
vagas 

Professor Design  parabens a UFPR por essa dimensão essas assistencia permite 
a estudantes em situaçao de risco economico se manteram na 
UFPR. APERFEICOAR SEMPRE. 

Professor Design  Penso que promover a integração dos estudantes e atender às 
suas demandas deve ter por diretriz a idéia de cidadania e 
respeito aos direitos humanos. As ações de manutenção devem 
partir de uma perspectiva que empodere e permita aos 
estudantes exercer suas atividades sem que essas ações sejam 
tomadas como assistencialismo. 

Professor Deartes  As bolsas não podem ter valor fixo, é necessário avaliar a 
situação socioeconômica de cada aluno e, acompanhando seu 
desempenho acadêmico, conseguir valores de bolsa que 
atendam às suas necessidades mínimas. Não é do escopo da 
UFPR, mas deveria ser estudada uma política nacional em que 
alunos com condição econômica paguem à universidade, outros 
não paguem nem recebam, e os que necessitam recebam 
bolsas adequadas. Todo o valor arrecadado dos alunos 
pagantes seria revertido aos alunos em condição econômica 
deficiente, condicionado ao desempenho acadêmico. Isso 
reduziria evasão e tempo de integralização. 
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EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 
Dimensão 5 : Políticas de Pessoal 

                           
A qual categoria você pertence- 23) A atuação dos servidores 

técnicos de sua unidade: 
24) A atuação dos docentes 
de sua unidade: 

Aluno de Graduação 10 8 

Aluno de Graduação 8 10 

Aluno de Graduação 8 8 

Aluno de Graduação 8 6 

Aluno de Graduação 8 8 

Aluno de Graduação 4 4 

Aluno de Graduação 8 8 

Aluno de Graduação 8 8 

Aluno de Graduação 6 6 

Aluno de Graduação 8 8 

Aluno de Graduação 4 6 

Aluno de Graduação 6 6 

Aluno de Graduação 6 4 

Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 8 

Aluno de Graduação 4 8 

Aluno de Graduação 6 10 

Aluno de Graduação 4 4 

Aluno de Graduação 4 4 

Aluno de Graduação 4 8 

Aluno de Graduação 10 8 

Aluno de Graduação 2 6 

Aluno de Graduação 6 8 

Aluno de Graduação 10 8 

Aluno de Graduação 4 6 

Aluno de Graduação 6 6 
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Aluno de Graduação 6 6 

A qual categoria você pertence- 23) A atuação dos servidores 
técnicos de sua unidade: 

24) A atuação dos docentes 
de sua unidade: 

Aluno de Graduação 6 6 

Aluno de Graduação 4 4 

Aluno de Graduação 4 10 

Aluno de Graduação 8 6 

Aluno de Graduação 8 8 

Aluno de Graduação 8 6 

Aluno de Graduação 8 6 

Aluno de Graduação 6 6 

Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 6 

Aluno de Graduação 8 8 

Aluno de Graduação 8 6 

Aluno de Graduação 6 4 

Aluno de Graduação 8 4 

Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 4 

Aluno de Graduação 8 6 

Aluno de Graduação 8 6 

Aluno de Graduação 8 8 

Aluno de Graduação 6 6 

Aluno de Graduação 8 8 

Aluno de Graduação 10 4 

Aluno de Graduação 10 8 

Aluno de Pós-Graduação 8 6 

Gestor (Coordenação, Chefia) - que 
possui CD ou FG 

8 8 

Gestor (Coordenação, Chefia) - que 
possui CD ou FG 

10 8 

Gestor (Coordenação, Chefia) - que 
possui CD ou FG 

6 Não sei opinar / Não se aplica 

Professor 4 10 

Professor 4 4 
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Professor 6 8 

A qual categoria você pertence- 23) A atuação dos servidores 
técnicos de sua unidade: 

24) A atuação dos docentes 
de sua unidade: 

Professor 6 6 

Professor 8 8 

Professor 8 8 

Professor 6 8 

Professor 2 6 

Professor 10 10 

Professor 6 8 

Professor 4 6 

Professor 2 8 

Professor 8 8 

Professor 8 8 

Professor 4 10 

Professor 8 8 

Professor 4 8 

Professor 6 8 

Professor 8 8 

Professor 8 8 

Professor 6 6 

Professor 6 6 

Professor 4 6 

Professor 8 8 

Professor 4 6 

Professor 6 8 

Professor 4 8 

Professor 4 8 

Técnico Administrativo 8 8 

Técnico Administrativo 6 8 
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Técnico Administrativo 10 10 

Técnico Administrativo 6 6 

Técnico Administrativo 8 8 

Técnico Administrativo 6 6 

Técnico Administrativo 8 Não sei opinar / Não se aplica 

Média  6,5 7,0 

Não sei/não se aplica 23 10 

 
 
25) A qualidade, oferta e acesso dos programas de qualificação e 

capacitação oferecidos pela UFPR aos servidores de sua unidade: 

86 Respondentes 
12 Não sei/não se aplica 
Média 5,8 
 
i) Em relação às áreas de capacitação de servidores aponte as mais 

importantes (Múltipla escolha ): 

23 Línguas  
33 Informática  
48 Gestão Estratégica e Planejamento 
49 Relações Interpessoais  
Outros: 
01 treinamento por cargos 
01 Conhecimento da burocracia e legislação universitária 
01 audiovisual 
01 formação continuada dos professores 
01 Gestão pública 
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Comentários, sugestões e críticas sobre a DIMENSÃO 5 - POLÍTICAS DE 

PESSOAL (espaço para livre digitação): 

 
 
Perfil Respostas 

Aluno Com Social Jornal Os técnicos da minha unidade não cumprem horários, o que 
nos prejudica na utilização dos laboratórios por exemplo. Vários 
dos professores passam mais tempo viajando para eventos( 
que são sim importantes, mas deve haver alguma medida) do 
que em sala de aula, muitos professores não tem produção 
acadêmica 

Professor Design  desconheco programas de INTEGRAÇAO/CAPACITAÇAO DE 
RH DOCENTES para professores ANTIGOS somente para os 
entrantes ... há somente para os entrantes. Em outras 
instituicoes de ensino superior (privadas) isso é uma pratica 
saudavel para todos, estou na UFPR a 15 anos e nunca houve 
qualquer tipo de program de integraçao do RH Docente com 
foco nos departamentos. 

Professor Design  Os servidores em atuação têm trabalhado corretamente, mas no 
departamento há grande carência de servidores. Duas 
secretárias estão em licença por motivo de saúde há bastante 
tempo, e não foi feita 

Professor Design  Essa questão é complexa e se coloca como mais um desafio. 
como pensar programas de capacitação que permitam aos 
servidores exercer suas atividades, sem que sejam 
generalizadores e desconsiderem as características 
administrativas de cada unidade? 

Professor Design  Apesar de termos excelentes técnicos em nossa unidade, são 
pequenas exceções. A maioria é descomprometida e 
despreparada. 

Departamento de Artes  Temos docentes e técnicos brilhantes, além das expectativas;  
mas temos também aqueles que estão aquém das expectativas 
de uma universidade do porte da UFPR.    

Professor Design  Os servidores, que deveriam auxiliar os professores nas 
atividades burocráticas, com raríssimas exceções, são muito 
falhos. Alguns são vistos esporadicamente trabalhando. 
Nenhum cumpre horário. Todos têm direito a estudar, fazer 
graduações e pós-graduações, o que é um privilégio, mas não 
devolvem na mesma medida o que recebem da instituição. Não 
há comprometimento nenhum, sentem-se sempre explorados e 
fazem menos do que o mínimo. 
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Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 
26) A qualidade das atividades terceirizadas na UFPR: 

26.1) Segurança: 
86 Respondentes  
16 não sei/não se aplica 
Média 6,2 
 
 
26.2) Limpeza e manutenção: 

86 Respondentes  
06 não sei/não se aplica 
Média 7,5 
 
26.3) Transporte: 

86 Respondentes  
16 não sei/não se aplica 
Média 6,7 
 
26.4) Logística para aulas de campo (transporte, alimentação e 

hospedagem): 

86 Respondentes  
09 não sei/não se aplica 
Média 5,5 
 
26.5) Portaria: 

86 Respondentes  
37não sei/não se aplica 
Média 7,4 
 
26.6) Restaurante universitário: 

86 Respondentes  
14 não sei/não se aplica 
Média 7,2 
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26.7) Emergências Médicas - Santé: 

86 Respondentes  
58 não sei/não se aplica 
Média 5,7 
 
27) Os sistemas e recursos de informação e comunicação utilizados: 

27.1) Oráculo - Atendimentos de Chamados e Serviços do Centro de Computação 
Eletrônica: 
86 Respondentes  
42 não sei/não se aplica 
Média 5,8 
 
27.2) SiBi  - Sistema de Bibliotecas: 

86 Respondentes  
15 não sei/não se aplica 
Média 7,4 
 
27.3) SICONF - Sistema de Controle de Frota: 

86 Respondentes  
57 não sei/não se aplica 
Média 6,4 
 
27.4) SIE - Sistema de Informações para o Ensino: 

86 Respondentes  
44 não sei/não se aplica 
Média 6,1 
 

27.5) Moodle - "Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment": 

86 Respondentes  
53 não sei/não se aplica 
Média 6,5 
 
27.6) SIGEPE - Sistema Integrado de Gestão de Pessoas: 

86 Respondentes  
58 não sei/não se aplica 
Média 5,9 
 



  
  
   
  
  
   
 
 

 
Email: cpa@ufpr.br – Homepage: www.cpa.ufpr.br 

22 
 

27.7) SIGEU - Sistema Integrado de Gestão da Extensão Universitária: 

86 Respondentes  
55 não sei/não se aplica 
Média 5,1 
 
28) Quanto ao processo de gestão da UFPR, avalie: 

28.1) A transparência e circulação das informações: 
86 Respondentes  
30 não sei/não se aplica 
Média 5,3 
 
28.2) A eficiência e abrangência dos serviços: 

86 Respondentes  
38 não sei/não se aplica 
Média 5,6 
 
Comentários, sugestões e críticas sobre a DIMENSÃO 6 - ORGANIZAÇÃO E 

GESTÃO (espaço para livre digitação): 

 
Perfil Respostas 

o Com Soc Jornal  Há apenas um horário de intercampi no campus de 
Comunicação, é urgente que de diversifiquem os horários 

Aluno Com Soc RP Câmeras do Campus Juveve desligadas que não flagaram 
danos num carro o qual foi vandalizado. 

Aluno Com Soc PP horário de intercampi no campus do juvevê é horrível. Muitas 
vezes também o intercampi atrasa mais de 15 minutos para sair 
do agrárias no horário de 12:40h. Outra situação que sempre 
acontece é perguntar qual dos intercampi vai pra politécnico e 
qual deles vai pro deartes, poderia ter uma placa do lado de fora 
do ônibus perto da porta descrevendo o trajeto de cada ônibus. 

Professor Design É necessário criar estratégias para desburocratizar ou, pelo 
menos, tornar mais ágeis os processos administrativos. Se 
possível, melhorar a plataforma on-line, para que 
paulatinamente os processos sejam migrados para o virtual. 

Professor Design Já tive que esperar a Santé por duas horas para atendimento de 
emergência de um aluno! 
 
Na portaria do Dom Pedro temos um servidor da UFPR e um 
terceirizado. O servidor da UFPR não faz absolutamente nada e 
ainda tem a petulância de assediar alunas, vem vestido de 
maneira inadequada para um servidor federal, não verifica 
produtos que saem e que entram, etc, etc. Um despropósito de 
gasto do dinheiro público.  
 
O oráculo é bom mas os serviços de manutenção do CCE não 
são eficazes. Computadores são consertados mas sem acesso 
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à web. Aí tem que abrir um novo chamado. Um desastre. 
 
O sistema de biblioteca teima em não aceitar os TCCs de nosso 
curso. Fica para nós o ônus de fazer a gestão em algo que não 
temos competência nem estrutura. Absurdo. 
 
O SIE tem uma interface não amigável que toda vez que entra 
uma secretária ou chefe novo demanda uma longa curva de 
aprendizado.  
 
E porque estes vários sistemas não tem uma única interface.  
 
E porque a cada instante eu tenho que novamente me 
apresentar para a UFPR (local de trabalho, código de servidor, 
CPF, etc). É enormemente irritante a cada processo, a cada 
pedido eu ter que entrar com todos os meus dados novamente. 
Porque não integrar estes sistemas! 
 
Não há transparência nos recursos da instituição. Fomos 
informados de forma abrupta (digo isto no âmbito dos 
professores no meu entorno) de que não teríamos mais como 
adquirir os serviços de um coffee-break em função de que não 
havia mais recursos na instituição para isto (pelo menos foi o 
que nos foi informado).  
 
Serviços de atendimento ao estrangeiro são ainda muito pobres 
de pessoal e infraestrutura.  
 
Temos carência de apoio psicológico aos alunos que atue de 
forma pró-ativa (alguns alunos suicidaram-se no Design nos 
últimos anos) 

Professor Deartes A terceirização de manutenção e obras, principalmente serviços 
de eletricidade, e a falta de material comum (fios, tomadas, 
lâmpadas) prejudica a continuidade das atividades de ensino e 
extensão. Os seguranças desarmados não têm como garantir 
segurança aos campi da universidade. Há necessidade de 
treinamento e acompanhamento regular, mas eles precisam 
estar armados. Os serviços de saúde para atendimento de 
emergência são demorados. 

Professor Deartes Seria importante começar a se pensar em relações mais 
humanas dentro da Instituição, de modo que assédio moral 
entre colegas possa ser duramente punido. A universidade está 
psicologicamente doente. Não sei apontar soluções, 
aparentemente é um fenômeno comum, mas algumas 
universidades tem um perfil melhor neste aspecto, não posso 
dizer o mesmo da nossa. Mas sugiro atenção a este aspecto 
perverso da vida universitária. 

Professor Decom Muita burocracia, para todos os tipos de processos em todas as 
unidades. 
 
Precisamos URGENTEMENTE tramitar processos de forma 
eletrônica - SEM PAPEL. 
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Muitas vezes um processo de estágio retorna por diferentes 
problemas entre coordenação, COE/PROGRAD, COE/Curso e 
PROGEPE. Por favor, chega de complicar os tramites... vamos 
simplificar (neste caso MENOS é MAIS). 

Professor Decom  É preciso um esforço deliberado para desburocratizar a 
Universidade. 

 
 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira  

 
l) Você participa ou já participou de algum acordo (convênio, contrato, 

termo de cooperação ou similar)? 

15 Sim 
71 Não  
 
34) Avalie a orientação quanto às normas para formalização de acordos 

(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 

captação de recursos: 

15 Respondentes  
01 não sei/não se aplica 
Média 5,1 
 
35) Avalie a transparência nos processos de alocação e distribuição dos 

recursos: 

A qual categoria você pertence- 35) Avalie a transparência nos processos de alocação e 
distribuição dos recursos: 

Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 

Aluno de Graduação 4 

Aluno de Graduação 8 

Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 

Aluno de Graduação 6 

Aluno de Graduação 4 

Aluno de Graduação 4 

Aluno de Graduação 4 

Aluno de Graduação 4 

Aluno de Graduação 6 

Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 

Aluno de Graduação 6 

Aluno de Graduação 4 
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Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 

Aluno de Graduação 4 

Aluno de Graduação 8 

Aluno de Graduação 4 

Aluno de Graduação 4 

Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 

Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 

Aluno de Graduação 4 

Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 

Aluno de Graduação 6 

Aluno de Graduação 2 

Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 

Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 

Aluno de Graduação 4 

Aluno de Graduação 2 

Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 

Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 

Aluno de Graduação 4 

Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 

Aluno de Graduação 6 

Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 

Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 

Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 

Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 

Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 

Aluno de Graduação 4 

Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 

Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 

Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 

Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 

Aluno de Graduação 4 

Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 

Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 

Aluno de Graduação Não sei opinar / Não se aplica 

Aluno de Pós-Graduação Não sei opinar / Não se aplica 

Gestor (Coordenação, Chefia) - que 
possui CD ou FG 

Não sei opinar / Não se aplica 

Gestor (Coordenação, Chefia) - que 
possui CD ou FG 

8 

Gestor (Coordenação, Chefia) - que 
possui CD ou FG 

Não sei opinar / Não se aplica 

Professor 2 

Professor 6 
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Professor 6 

Professor 10 

Professor 6 

Professor 6 

Professor 6 

Professor 4 

Professor 6 

Professor 6 

Professor 2 

Professor 4 

Professor 8 

Professor 6 

Professor 4 

Professor Não sei opinar / Não se aplica 

Professor 6 

Professor Não sei opinar / Não se aplica 

Professor Não sei opinar / Não se aplica 

Professor Não sei opinar / Não se aplica 

Professor 4 

Professor 4 

Professor 6 

Professor 8 

Professor 6 

Professor 6 

Professor 2 

Professor 6 

Técnico Administrativo 8 

Técnico Administrativo 8 

Técnico Administrativo 10 

Técnico Administrativo Não sei opinar / Não se aplica 

Técnico Administrativo 6 

Técnico Administrativo 6 

Técnico Administrativo 6 

Média  5,3 

não sei/não se aplica 19 
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36) Sobre o Fundo de Desenvolvimento Acadêmico (FDA), avalie: 

 
36.1) A orientação sobre as normas e diretrizes do Programa: 

86 Respondentes  
50 não sei/não se aplica 
Média 6,0 
 
36.2) A eficácia do Programa em relação a projetos que beneficiem ensino, 

pesquisa e extensão: 

86 Respondentes  
07 não sei/não se aplica 
Média 6,4 
 
Comentários, sugestões e críticas sobre a DIMENSÃO 10 - 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA (espaço para livre digitação): 

 
Perfil Respostas 

Professor Design   esse é outro desafio da Instituição. a instituição, em parte, está 
preparada para lidar com procedimentos complexos para a 
gestão de recursos. contudo, ainda necessitamos de técnicos 
preparados e atualizados para encaminhar os procedimentos e 
de algumas estratégias de divulgação e publicização de 
procedimentos e prazos. hoje, alguns procedimentos são mais 
bem conduzidos (como o FDA) e outros editais internos. 

Professor Design  Não entendo como nossa procuradoria e a administração pode 
solicitar que hajam contratos e todo o resto da formalização de 
relacionamentos com empresas em todos os casos. Em inícios 
de relacionamentos empresa-universidade, quando ambas as 
organizações ainda estão tentando entender o que é possível 
resultar da relação, não é possível estabelecer este nível de 
formalização. Exemplo: projeto piloto com empresa dentro de 
uma disciplina Esta é uma zona cinza que precisaria receber 
uma atenção especial da instituição. 

Professor Deartes  Os recursos do FDA dependem basicamente dos pregões. 
Mesmo abastecendo a DSG com informações sobre itens 
necessários no início do ano, muitos itens não são adquiridos, 
por problemas burocráticos ou porque o vencedor não entrega, 
e nada acontece com esses vencedores de pregão. Este ano 
nenhum item foi adquirido em meu curso, porque o pregão não 
saiu. È necessário rediscutir a legislação e sua aplicação para 
viabilizar os pregões de forma mais ágil, sem perda de 
transparência, e com preços melhores. Quando compramos, 
geralmente compramos mal e caro. E quando não compramos, 
mesmo com recursos, o que é frequente, projetos e atividades 
de ensino, pesquisa e extensão, são prejudicados, o que 
desestimula alunos e docentes. 
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Professor Deartes  Ainda existe mecanismo de utilização das verbas sem uma 
política transparente; não são elaborados critérios para a 
distribuição da verba de modo equalitário, criando favoritismos e 
possibilidade de manipulação dos colegas. Poderia haver um 
sistema obrigatório de divulgação dos gastos online, acessível a 
todos. A gestão financeira da PRPPG é caótica, nunca se tem a 
planilha de gastos atualizada. A compra de passagens da UFPR 
é lastimável, quando outras IFES há tempos conseguem 
comprar passagens com preço razoáveis, na UFPR os preços 
são inaceitáveis, de modo que nosso PPG há tempos só utiliza 
a verba para diárias e não contempla nunca compra de 
passagens, o que prejudica os professores e alunos que vão a 
Congressos, etc. Pior é a falta de comunicação com a 
Fundação Araucária, que aprova projetos que não podem ser 
financiados em vários itens, pois a burocracia da UFPR impede 
a efetivação. Sem mencionar passagens internacionais 
aprovados nos Projetos que são superfaturados em seus 
preços, impossibilitando a execução plena do Projeto. O 
sistema é antiquado, poderia olhar para a FAPESP, CAPES, 
CNPq, e descentralizar a utilização dos recursos. Este tipo de 
administração orçamentária é improdutiva, causando sério 
prejuízo à própria instituição que provoca perda de qualidade de 
sua pesquisa. 

Professor Decom  A proplan as vezes parecem perdidos nas orientações. 

 
 
Dimensão 7: Infraestrutura Física  

 
29) Quanto às instalações físicas de sua unidade, avalie: 

29.1) As políticas de conscientização quanto ao uso de instalações físicas 

públicas: 

86 Respondentes  
31 não sei/não se aplica 
Média 5,5 
 
29.2) A manutenção e a conservação de áreas comuns: 

86 Respondentes  
29 não sei/não se aplica 
Média 5,8 
 
29.3) A manutenção e conservação de banheiros: 

86 Respondentes  
22 não sei/não se aplica 
Média 6,00 
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j) Qual o meio de transporte que você mais usa para ir à universidade? 

85 Respondentes  
32 Carro 
35 Ônibus 
11 A pé 
05 Bicicleta  
02 Outros (Intercampi ambos) 
 
30) Avalie, quanto à disponibilidade de vagas e segurança de sua unidade, 

os espaços destinados ao estacionamento de: 

30.1) Carros: 

86 Respondentes  
23 não sei/não se aplica 
Média 5,8 
 
30.2) Motos: 

86 Respondentes  
15 não sei/não se aplica 
Média 6,00 
 
30.3) Bicicletas: 

86 Respondentes  
22 não sei/não se aplica 
Média 6,3 
 
Comentários, sugestões e críticas sobre a DIMENSÃO 7 -

INFRAESTRUTURA (espaço para livre digitação): 

Perfil Respostas 

Aluno Com Social PP  o banheiro feminino principal do campus juvevê tem 
constantemente problemas com as luzes que ficam piscando, 
sem acenderem por completo. também em vários banheiros de 
outros campi não há papel 

Professor Design  em minha unidade não estacionamento da UFPR, tenho que 
PAGAR por serviço privado que é caro e abusivo, gasto em 
torno de R$ 280 ao mes em estacionamento. 

Professor Design  Acredito que a infraestrutura deve privilegiar o pedestre e 
estimular o acesso ás unidades por meio de transportes 
coletivos ou alternativos. ainda temos que discutir e realizar 
ações relacionadas á segurança e acessibilidade (em especial 
em caso de incêndio e situações de risco para estudantes e 
servidores) nos prédios. 

Professor Design  Atualmente pago estacionamento particular mensalmente em 
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função da dificuldade de vaga para carro próxima ao Campus 
Reitoria. De onde moro há dificuldades de vir de ônibus. 

Professor Design  não temos um bicicletário coberto, com itens básicos para 
realizar alguma manutenção mínima, com iluminação 
adequada, etc. Enquanto isto a administração regularmente 
deixa nossos conselheiros da UFPR estacionarem no pátio da 
Reitoria, comunicando exatamente a mensagem de que tipo de 
mobilidade é apoiada na instituição. 

Professor Deartes  Faltam bicicletários adequados em locais sob vigilância, para 
evitar o furto constante de bicicletas. 

Professor Deartes  Espera-se que o Deartes possa logo se mudar para o Campus 
Juvevê, pois o espaço atual é totalmente inadequado. 

Professor Decom  Controle de acesso ao campus juvevê - Sacod. 

 


