
AUTOAVALIAÇÃO
RELATÓRIO DE

2020



 
 

DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

Nome/Código da IES: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ/571 

Caracterização de IES: Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal 

Organização Acadêmica: Universidade 

CI - Conceito Institucional: 5 

IGC - Índice Geral de Cursos: 5 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

Alexandre Knesebeck - Representante do Corpo Docente - Presidente 

Gabriela de Abreu Passos - Representante do Corpo Discente 

Irlene Aparecida de Paula Pedro - Representante da Sociedade Civil 

Leônia Gabardo Negrelli - Representante da Sociedade Civil 

Luana Moraes Costa - Representante da Administração 

Maria Tereza Carneiro Soares - Representante da Administração 

Raquel Rangel Meireles Guimarães - Representante do Corpo Docente 

Roberta Antunes - Representante do Corpo Técnico-Administrativo 

Salete Aparecida Franco Miyake - Representante do Corpo Técnico-Administrativo 

Thiago Mateus Gravon - Representante do Corpo Discente 

 

Atos de designação da CPA: Portaria nº 1398/Reitoria, de 05 de outubro de 2020. 

 

SECRETARIA EXECUTIVA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (SEAI) 

Roberta Antunes - Administradora 

Salete Aparecida Franco Miyake - Secretária Executiva 

 

Contatos CPA/SEAI 

Endereço: Rua Ubaldino do Amaral, 321, Centro, Curitiba/PR, CEP 800045-100 

Telefone: (41) 3888-7751 

Endereço eletrônico: cpa@ufpr.br e seai@ufpr.br 

Sítio eletrônico: www.cpa.ufpr.br 

 

mailto:cpa@ufpr.br
mailto:seai@ufpr.br
http://www.cpa.ufpr.br/


 
 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E 

ACADÊMICAS 

 

Campus Avançado de Jandaia do Sul: Alexandre Prusch Züge 

Campus Pontal do Paraná - Centro de Estudos do Mar: Ricardo Francisco 

Brocenschi 

Campus Toledo: Maurício Bedim dos Santos 

Pró-reitoria de Administração: Patrícia Custódio Cooper 

Pró-reitoria de Assuntos Estudantis: Rafael Felix da Silva 

Pró-reitoria de Extensão e Cultura: Cássia Regina Furtado Guimarães 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação: Ana Sofia Clímaco Monteiro de Oliveira 

Pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças: Rogério de Jesus Hultmann 

Setor de Artes, Comunicação e Design: Lucimara Albuquerque 

Setor de Ciências Agrárias: Alexandre Behling 

Setor de Ciências Biológicas: Emanuel Maltempi de Souza, Bruno Jacson 

Martynhak, Débora do Rocio Klisiowicz e Elis Regina Ribas 

Setor de Ciências da Saúde: Deise Regina Baptista 

Setor de Ciências da Terra: Silvana Philippi Camboim 

Setor de Ciências Exatas: Gustavo Biscaia de Lacerda 

Setor de Ciências Humanas: Aleksandra Marcela Piasecka-Till 

Setor de Ciências Jurídicas: Thiago de Freitas Hansen e Heloísa Fernandes Câmara 

Setor de Ciências Sociais Aplicadas: José Roberto Frega 

Setor de Educação: Odilon Carlos Nunes 

Setor de Educação Profissional e Tecnológica: Arno Schmitz 

Setor de Tecnologia: Simone de Fátima Tomazzoni Gonçalves 

Setor Litoral: Emerson Joucoski 

Setor Palotina: Lilian Carolina Rosa da Silva 

 

 



 
 

PROCURADOR EDUCACIONAL INSTITUCIONAL 

Edmar Macedo - Técnico em Assuntos Educacionais 

Telefone: (41) 3310-2651 - Endereço Eletrônico: pesquisadorinstitucional@ufpr.br. 

 

 

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

Eduardo Salamuni - CPI/PROPLAN 

Rogério Hultmann - CPI/PROPLAN  

 

 

ANÁLISE E TABULAÇÃO DE DADOS 

José Sikora Neto - CPCDT/PRPPG 

Kleyton Lucas de Souza - COSIS/PROGRAD 

Rafaela Mantovani Fontana - COSIS/PROGRAD 

Rogério de Jesus Hultmann - CPI/PROPLAN 

Salete Aparecida Franco Miyake – SEAI/CPA 

 

 

REDAÇÃO E REVISÃO 

Alexandre Knesebeck - CPA 

Luana Moraes Costa - CPA 

Maria Tereza Carneiro Soares - CPA 

Raquel Rangel Meireles Guimarães - CPA 

Roberta Antunes - SEAI/CPA 

Salete Aparecida Franco Miyake - SEAI/CPA 

 

mailto:pesquisadorinstitucional@ufpr.br


2 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 - MUNICÍPIOS EM QUE A UFPR ESTÁ PRESENTE COM ESTRUTURA 

FÍSICA PRÓPRIA. ............................................................................. 16 

FIGURA 2 - RESUMO DE BOLSAS PROGRAMA IC. ............................................ 117 

 



3 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

  

GRÁFICO 1 -  CATEGORIA GERAL. ........................................................................ 33 

GRÁFICO 2 -  RESPOSTAS ABERTAS POR PERFIL. ............................................ 34 

GRÁFICO 3 -  CATEGORIAS DE ANÁLISE INSTRUMENTO DE PESQUISA 2020.39 

GRÁFICO 4 -  DIVULGAÇÃO E A INFORMAÇÃO DE APOIO À PESQUISA 

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NA UFPR. ....................................... 59 

GRÁFICO 5 -  DIVULGAÇÃO EXTERNA DA PESQUISA CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA DESENVOLVIDA NA UFPR. ................................... 60 

GRÁFICO 6 -  BANCO DE PROJETOS DE PESQUISA (BPP). ............................... 61 

GRÁFICO 7 -  POLÍTICAS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE 

PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA...................................... 62 

GRÁFICO 8 -  DESENVOLVIMENTO DAS PESQUISAS NO PERÍODO DAS 

ATIVIDADES REMOTAS. .................................................................. 63 

GRÁFICO 9 -  ATUAÇÃO DO COMITÊ SETORIAL DE PESQUISA – CSPQ........... 64 

GRÁFICO 10 - POLÍTICAS DE INCENTIVO À COMUNIDADE INTERNA PARA 

PARTICIPAÇÃO EM EDITAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE 

PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA...................................... 66 

GRÁFICO 11 - OFERTA DE BASES DE INDEXAÇÃO PELA UFPR. ....................... 66 

GRÁFICO 12 - EDITAL DE APOIO A ATIVIDADES DE PESQUISA. ....................... 68 

GRÁFICO 13 - EDITAL DE APOIO À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

PESQUISA. ....................................................................................... 69 

GRÁFICO 14 - EDITAL DE APOIO A PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS 

INTERNACIONAIS............................................................................ 70 

GRÁFICO 15 -  INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS.71 

GRÁFICO 16 - GRUPO DE PESQUISA COMO FÓRUM DE DISCUSSÃO E 

AMPLIAÇÃO DE CONHECIMENTO. ................................................ 72 

GRÁFICO 17 - NUCLEAR REDE DE CONTATOS FUTUROS. ................................ 72 

GRÁFICO 18 - IMPACTO DA INTERAÇÃO COM OUTROS GRUPOS DE 

PESQUISA NO PROJETO DE PESQUISA EM ANDAMENTO. ....... 73 

GRÁFICO 19 - DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS. ................................... 75 

GRÁFICO 20 - CONDIÇÕES DE USO DOS EQUIPAMENTOS. .............................. 75 

GRÁFICO 21 - DISPONIBILIDADE DE MATERIAIS DE CONSUMO ...................... .76 

GRÁFICO 22 - APOIO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO. ......................................... 76 



4 

 

 

GRÁFICO 23 - SEGURANÇA. .................................................................................. 77 

GRÁFICO 24 - ESPAÇO FÍSICO DISPONÍVEL. ....................................................... 77 

 



5 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

QUADRO 1 - PERÍODO DE APLICAÇÃO DAS PESQUISAS 2020. ......................... 20 

 

 



6 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 -  PARTICIPAÇÃO GERAL NAS PESQUISAS - DOCENTES, 

TÉCNICOS E ESTUDANTES. ........................................................... 21 

TABELA 2 -  PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES POR UNIDADE. ....................... 27 

TABELA 3 -  AVALIAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 2020 - 

SERVIDORES. ................................................................................... 36 



7 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS OU SIGLAS 

 

AG SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

AGTIC AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

AGU ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 

AI AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

APUFPR ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DA UFPR 

AS AVALIAÇÃO SETORIAL 

BANPESQ/THALES BASE DE PROJETOS DE PESQUISA 

BPP BANCO DE PROJETOS DE PESQUISA 

CAIC COMITÊ ASSESSOR DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA 

CAPA CENTRO DE ASSESSORIA E PUBLICAÇÃO 

ACADÊMICA 

CAPq COMITÊ ASSESSOR DE PESQUISA 

CDP COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE 

PESSOAL 

CEPE CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

CGEF CENTRO DE GENÔMICA ESTRUTURAL E 

FUNCIONAL 

CGR COORDENADORIA DE GOVERNANÇA 

INSTITUCIONAL 

CHC COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS 

CDIM CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM 

MATERIAIS E BIOMATERIAIS 

CIPEAD COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DE 

POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

CICT COORDENADORIA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA 

CNPq CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

COAFE COORDENADORIA DE ATIVIDADES FORMATIVAS 



8 

 

 

E ESTÁGIOS 

COPAC COORDENADORIA DE PROJETOS E ANÁLISE 

CURRICULAR 

COPEG COORDENADORIA DE POLÍTICAS DE 

GRADUAÇÃO 

COPEL COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 

COPLAD CONSELHO DE PLANEJAMENTO E 

ADMINISTRAÇÃO 

COSIS COORDENAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

PARA GESTÃO ACADÊMICA 

CPA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

CPCDT COORDENADORIA DE PESQUISA CIENTÍFICA E 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO  

CPGLS COORDENADORIA DOS PROGRAMAS DE PÓS-

GRADUAÇÃO LATO SENSU  

CPGSS COORDENADORIA DE PROGRAMAS DE PÓS-

GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

CSPq COMITÊ SETORIAL  

DELOG DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 

DEPAC DEPARTAMENTO DE POLONÊS, ALEMÃO E 

LETRAS CLÁSSICAS 

ENADE EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS 

ESTUDANTES 

EaD EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

E-MEC          CADASTRO NACIONAL DE CURSOS E 

INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

ENAP ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

EBSERH EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS 

HOSPITALARES 

ERE ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 

ETP ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

FINEP FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS  

FUNPAR FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 



9 

 

 

PARANÁ PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA CULTURA 

IC INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

ICT INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

MAE MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA 

MEC MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

MUSA MUSEU DE ARTE DA UFPR 

NTE NÚCLEO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

OMMA OBSERVATÓRIO MULTIDISCIPLINAR DE MEIO 

AMBIENTE 

PBID PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

PD PLANO DIRETOR 

PDI PLANO DE DESENVOLIMENTO INSTITUCIONAL 

PDP PLANO DE DESENOLVIMENTO DE PESSOAS 

PEC-G PROGRAMA DE ESTUDANTES CONVÊNIO DE 

GRADUAÇÃO 

PET PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

PIBIC AF PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA NAS AÇÕES AFIRMATIVAS  

PIC PLANO INSTITUCIONAL DE CULTURA 

PIM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MONITORIA 

PIQ PROGRAMA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO 

POPs PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO 

PPC PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

PPGs PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PRAE PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

PROBEM PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES COM 

FRAGILIDADE SOCIOECONÔMICA 

PROEC PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

PROGEPE PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

PROGRAD PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL 



10 

 

 

PROPLAN PRÓ-REITORIA PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 

FINANÇAS 

PROVAR PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE VAGAS 

REMANESCENTES 

PRPPG PRÓ-REITORIA PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PVA PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO 

RP RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

RJU REGIME JURÍDICO ÚNICO 

SA SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

SCH SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 

SD SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

SEAI SECRETARIA EXECUTIVA DE AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

SEED-PR SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO DO 

ESTADO DO PARANÁ 

SEI SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES 

SEPT SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA 

SIBI SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

SICT SISTEMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA 

SIE SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O ENSINO 

SIEPE SEMANA INTEGRADA DE ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO 

SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ACADÊMICA 

SIGEU SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA EXTENSÃO 

SINAES SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 

SIPAD SUPERINTENDÊNCIA DE INCLUSÃO, POLÍTICAS 

AFIRMATIVAS E DIVERSIDADE 

SUCOM SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E 

MARKETING 

SUINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 



11 

 

 

SISU SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADO 

SP SETOR PALOTINA 

TAE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO 

TDHA TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM 

HIPERATIVIDADE  

TI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

TIC TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

TDICs TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO  

UCAQ UNIDADE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

UFPR UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

ZIIP AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE COMUNICAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

  



12 

 

 

SUMÁRIO 

 

1  APRESENTAÇÃO ........................................................................................ 14 

1.1  PERFIL DA UFPR EM 2020 ......................................................................... 14 

1.2  O PROCESSO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA UFPR - MÉTODOS, 

PRÁTICAS E ATORES ................................................................................. 17 

1.2.1  Instrumentos, análise e tabulação de dados ................................................ 20 

2  RESULTADOS ............................................................................................. 25 

2.1  PARTICIPANTES ......................................................................................... 25 

2.2  TRABALHO REMOTO .................................................................................. 28 

2.3  PESQUISA DE SATISFAÇÃO ...................................................................... 34 

2.4  INSTRUMENTO DE PESQUISA APLICADO AOS SERVIDORES .............. 36 

2.5  RESULTADOS GERAIS DA PESQUISA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO 

REMOTO 2020 ............................................................................................. 40 

2.5.1  Avaliação de cursos ...................................................................................... 40 

2.5.2  Avaliação de disciplinas ................................................................................ 44 

2.5.3  Considerações sobre as políticas e ações para o de ensino de graduação . 45 

2.6  ANÁLISE COMPARATIVA 2018-2019 ......................................................... 47 

2.6.1  Planejamento e avaliação ............................................................................. 47 

2.6.2  Infraestrutura: ............................................................................................... 48 

2.6.3  Gestão .......................................................................................................... 50 

2.6.4  Assistência estudantil ................................................................................... 51 

2.6.5  Responsabilidade social ............................................................................... 51 

2.6.6  Extensão e cultura ........................................................................................ 53 

2.6.7  Mobilidade internacional e nacional .............................................................. 53 

2.6.8  Captação de recursos externos .................................................................... 53 

2.6.9  Pesquisa, pós-graduação, iniciação científica e tecnológica ........................ 53 

2.6.10  Ensino de graduação .................................................................................... 54 

2.6.11  Bibliotecas e restaurantes universitários ...................................................... 54 

2.6.12  Gestão de pessoas ....................................................................................... 55 

2.6.13  Assistência à saúde ...................................................................................... 56 

2.6.14  Complexo Hospital de Clínicas (CHC) .......................................................... 56 

2.7  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO ....... 56 



13 

 

 

2.7.1  Políticas e ações que envolvem o desenvolvimento da pesquisa científica e 

tecnológica ................................................................................................... 56 

2.7.2  Oferta de editais anuais de apoio à pesquisa ............................................... 66 

2.7.3  Participação em grupo de pesquisa.............................................................. 71 

2.7.4  Funcionamento dos laboratórios de pesquisa .............................................. 73 

3  AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE .............................................................. 78 

3.1  CAMPUS AVANÇADO DE PONTAL DO PARANÁ ...................................... 78 

3.2  CAMPUS AVANÇADO DE TOLEDO ............................................................ 82 

3.3  COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO ...................................................... 84 

3.4  COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS ....................................................... 85 

3.5  PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS ......................................... 87 

3.6  PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA ............................................ 90 

3.7  PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS .............................................. 93 

3.8  PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA............................................................................................ 98 

3.8.1  Ações iniciadas em 2019, realizadas em 2020 e em fase de consolidação em 

2021 ............................................................................................................ 104 

3.8.2  Grau de satisfação com os serviços prestados .......................................... 107 

3.8.3  Síntese das ações futuras frente à análise ................................................. 109 

3.9  PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS ...... 109 

3.10  PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO ............................ 111 

3.11  SETOR DE ARTES, COMUNICAÇÃO E DESIGN ..................................... 120 

3.12  SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS ............................................................ 122 

3.13  SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ............................................................ 123 

3.14  SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS ................................................................ 126 

3.15  SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS ............................................................. 130 

3.16  SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS ........................................... 133 

3.17  SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA .................. 135 

3.18  SETOR PALOTINA ..................................................................................... 137 

3.19  SISTEMA DE BIBLIOTECAS ..................................................................... 139 

3.20  AÇÕES COM BASE NAS ANÁLISES PELA REITORIA E 

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL .................... 140 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................... 144 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 148 



14 

 

 

  

1 APRESENTAÇÃO 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) apresenta o presente Relatório Integral de Autoavaliação Institucional de 

2020, construído em conjunto com seus Representantes Setoriais, com os Setores 

Acadêmicos, os Campi Avançados, as Superintendências, as Pró-Reitorias, o 

Sistema de Bibliotecas (SIBI) e o Complexo Hospital de Clínicas (CHC). 

Neste relatório, são apresentados os resultados das pesquisas aplicadas em 

2020 aos servidores docentes e técnicos; aos alunos de graduação vinculados aos 

programas de Iniciação Científica e Iniciação Tecnológica; e aos alunos de pós-

graduação. Contempla também a análise comparativa dos resultados dos anos de 

2018 e 2019, com base na análise das diversas instâncias administrativas e 

acadêmicas. 

O processo de autoavaliação na UFPR é planejado e organizado em 

harmonia com as diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), tem como principais bases o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) e os resultados dos processos de Avaliação Externa a que a instituição está 

sujeita. 

A partir deste trabalho dialógico, a CPA-UFPR torna público os resultados e 

as ações que foram planejadas em face das pesquisas do triênio 2018, 2019 e 2020, 

visando à transparência das ações, ao cumprimento da missão institucional e ao 

respeito aos valores estabelecidos como imprescindíveis para o desenvolvimento da 

Universidade Federal do Paraná e da sua comunidade acadêmica, como uma 

instituição responsável e comprometida com o seu papel na sociedade. 

 

1.1 PERFIL DA UFPR EM 2020 

 

A Universidade Federal do Paraná alcançou 108 anos em 2020 como uma 

instituição transparente e preocupada com os impactos de suas ações, 

especialmente nas comunidades em que desenvolve suas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Está presente em diversos municípios do Estado do Paraná e 

busca contribuir para o desenvolvimento dessas regiões. Orientada sempre pelos 
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princípios democráticos, a UFPR procura desenvolver programas e projetos de 

inclusão e diversidade de forma a acolher seus diversos públicos. 

A UFPR possui 2.618 docentes em atividade e 4.857 técnico-

administrativos1. A estes, somam-se 1.7552 funcionários da Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH) laborando nos hospitais universitários, assim como 

mais de 1.0003 funcionários da Fundação da Universidade Federal do Paraná para o 

Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da Cultura (FUNPAR), em sua maioria 

lotados também na assistência à saúde. 

A Universidade encerrou o ano de 2020 com 30.1504 alunos de graduação 

distribuídos em 122 cursos ativos5, compreendendo os graus de Bacharelado, 

Licenciatura e Tecnológico. Os cursos ofertados cobrem 10 áreas da classificação 

Cini Brasil, o que caracteriza uma Universidade que ensina e produz conhecimento 

em múltiplas áreas do saber humano: 

Ciências sociais, comunicação e informação 

Negócios, administração e direito 

Engenharia, produção e construção 

Educação 

Ciências naturais, matemática e estatística 

Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

Artes e humanidades 

Agricultura, silvicultura, pesca e veterinária 

Saúde e bem-estar 

Serviços 

_______________  
 
1 UFPR. Dados de janeiro de 2021. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Disponível em: 
http://www.PROGEPE.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2021/01/RELATORIO-DE-TOTAIS-
GERAIS.pdf Acesso em: 04 de janeiro de 2021. 
2 UFPR. Dados de janeiro de 2021. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Disponível em: 
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sul/chc-ufpr/acesso-a-
informacao/servidores/informacoes-sobre-os-profissionais-do-chc/informacoes-sobre-os-profissionais-
do-chc. Acesso em: 04 jan. 2021.  
3 UFPR. Dados de 2019. Fundação da Universidade Federal do Paraná. Disponível em: 
http://www.funpar.ufpr.br/wp-content/uploads/2020/08/Relat%C3%B3rio-de-Atividades-2019.pdf 
Acesso em:  04 jan. 2021. 
4 UFPR. Dados de 2020. Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças. Disponível em:  
https://indicadores.ufpr.br/# . Acesso em: 04 jan. 2021. 
5 Ministério da Educação. Registro no e-MEC. Disponível em: https://emec.mec.gov.br/. Acesso em: 
04 Jan.2021.  

http://www.progepe.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2021/01/RELATORIO-DE-TOTAIS-GERAIS.pdf
http://www.progepe.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2021/01/RELATORIO-DE-TOTAIS-GERAIS.pdf
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sul/chc-ufpr/acesso-a-informacao/servidores/informacoes-sobre-os-profissionais-do-chc/informacoes-sobre-os-profissionais-do-chc
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sul/chc-ufpr/acesso-a-informacao/servidores/informacoes-sobre-os-profissionais-do-chc/informacoes-sobre-os-profissionais-do-chc
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sul/chc-ufpr/acesso-a-informacao/servidores/informacoes-sobre-os-profissionais-do-chc/informacoes-sobre-os-profissionais-do-chc
http://www.funpar.ufpr.br/wp-content/uploads/2020/08/Relat%C3%B3rio-de-Atividades-2019.pdf
https://indicadores.ufpr.br/
https://emec.mec.gov.br/
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Na pós-graduação6, a UFPR possui 89 programas, que abrigam 642 alunos 

de mestrado profissional, 2.683 alunos de mestrado acadêmico e 2.863 alunos de 

doutorado. São ainda 3.660 estudantes de cursos de especialização e 605 de 

residência médica e multiprofissional. 

Esta gigantesca comunidade universitária está distribuída em 15 municípios 

do Estado do Paraná ─ 13 com estrutura física própria e em mais dois com polos de 

Educação a Distância (EaD) conveniados. Oferta graduação presencial em seis 

municípios (Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e 

Toledo.) e pós-graduação em cinco deles. São mais de 50 mil m² de área 

construída, dois hospitais universitários integrados ao Sistema Único de Saúde, dois 

hospitais veterinários, quase 500 mil exemplares de livros distribuídos em 20 

bibliotecas, 10 Restaurantes Universitários, e um orçamento de mais de 160 milhões 

de reais. 

 

FIGURA 1 - MUNICÍPIOS EM QUE A UFPR ESTÁ PRESENTE COM ESTRUTURA FÍSICA 
PRÓPRIA. 

 

FONTE: Proposta de estruturação / atualização de nomenclatura dos espaços físicos da 
UFPR. 

_______________  
 
6 UFPR. Dados de pós-graduação. Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças. Disponível 
em: https://indicadores.ufpr.br/# . Acesso em: 04 jan.2021. 

https://indicadores.ufpr.br/
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No ano de 2020, novos 6.717 estudantes ingressaram na UFPR7. A maioria 

pelo Processo Seletivo próprio – vestibular – somando 4.897 ingressantes. O 

Sistema de Seleção Unificado (SISU) do Ministério da Educação (MEC) foi a porta 

de entrada de outros 1.049 estudantes. Outros 726 estudantes ingressaram por 

outras formas, entre elas o Programa de Ocupação de Vagas Remanescentes 

(Provar), o Vestibular para Refugiados, o Vestibular para Povos Indígenas e o 

Programa de Estudantes Convênio de Graduação (PEC-G), este em uma parceria 

do Ministério da Educação (MEC) com o Ministério das Relações Exteriores. 

 

1.2 O PROCESSO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA UFPR - MÉTODOS, 

PRÁTICAS E ATORES 

 

Em 2020, a Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal do 

Paraná buscou ampliar as ações de avaliação junto à comunidade acadêmica, o que 

resultou em duas novas realizações principais. 

A primeira delas diz respeito à pesquisa dos programas de pós-graduação e 

de iniciação científica e tecnológica. Nos últimos anos, a CPA tem recebido apoio de 

diversas unidades da UFPR na aplicação de suas pesquisas, entre as quais está a 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) que, desde 2018, em parceria 

com a CPA, avalia as condições dos programas de pós-graduação, suas políticas e 

ações, assim como, os programas de Iniciação Científica e Tecnológica. Na edição 

de 2020, a Secretaria Executiva de Avaliação Institucional (SEAI) assumiu a 

execução da pesquisa com o apoio da Coordenadoria de Pesquisa e 

Desenvolvimento Tecnológico da PRPPG, numa ação que permitiu a agregação das 

pesquisas da Pós-graduação e Pesquisa com as da Avaliação Institucional, 

diminuindo o número de questionários que os docentes precisam responder, uma 

vez que as pesquisas foram integradas. 

A segunda realização significativa de 2020 foi a aplicação de pesquisa 

específica para os servidores que atuam no Complexo Hospital de Clínicas (CHC). A 

CPA, ao longo dos anos, vinha se preparando para poder oferecer a esses 

_______________  
 
7 UFPR. Dados de ingressantes de 2020. Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças. 

Disponível em: https://indicadores.ufpr.br/# Acesso em: 04 jan. 2021. 

https://indicadores.ufpr.br/
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servidores um instrumento próprio, que avaliasse com mais especificidades a 

realidade em que estão inseridos. Isso acabou se concretizando nesta edição, 

graças à colaboração direta da Superintendência do Complexo na discussão do 

instrumento avaliativo. 

A exemplo de anos anteriores, as Pró-reitorias de Extensão e Cultura 

(PROEC), de Assistência Estudantil (PRAE) e de Graduação e Educação 

Profissional (PROGRAD) mantiveram o diálogo com a CPA promovendo melhorias 

nos instrumentos de pesquisa e apoiando na construção dos questionários discentes 

e de servidores. 

Destaca-se que em 2020 a CPA fez um levantamento detalhado dos 

objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2017-2021, tendo em 

vista a recente atualização do documento pela Pró-reitoria de Planejamento, 

Orçamento e Finanças (PROPLAN). Desta forma, os instrumentos de pesquisa 

foram preparados para levantar as informações de satisfação dos serviços 

ofertados, das condições de trabalho, do ensino, pesquisa e extensão, da gestão e 

das mudanças na realidade dos servidores e estudantes diante do contexto da 

pandemia da COVID-19, sempre ancorados no planejamento institucional. 

Especificamente para os servidores, foram incluídas diversas perguntas sobre as 

percepções e condições do trabalho remoto de forma a amparar a Administração 

Central nas discussões a respeito da possiblidade de se implantar essa modalidade 

de trabalho pós-pandemia, em consonância com as diretrizes do Governo Federal, 

regulamentadas pela Instrução Normativa n.º 65, de 30 de julho de 2020. 

Devido às alterações no calendário acadêmico em março de 2020, 

considerando a necessidade de isolamento social como forma de contenção da 

pandemia da COVID-19, a CPA reorganizou os períodos de aplicação de pesquisas 

aos estudantes e servidores. 

Em março de 2020, foi aplicada a pesquisa de Avaliação de Cursos e de 

Disciplinas referentes ao segundo semestre de 2019. Por ocasião da suspensão do 

Calendário Acadêmico de 2020, houve uma significativa queda na participação dos 

estudantes nesta pesquisa. Apesar disso, a CPA fez a divulgação dos resultados e 

solicitou atenção por parte das coordenações de cursos. 

A seguir, a CPA iniciou, juntamente com seus Representantes Setoriais, a 

revisão dos instrumentos de pesquisa, tomando o cuidado de observar e inserir as 

novas formas e métodos de ensino que a instituição adotou como alternativa para 
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manter os alunos em atividade acadêmica durante o período de enfrentamento à 

COVID-19 ─ o Ensino Remoto Emergencial (ERE); bem como, a construção do novo 

questionário a ser aplicado ao CHC. 

Porém, uma Comissão Especial de apoio ao Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão (CEPE) foi criada para avaliar a continuidade do ciclo remoto, e aplicou 

pesquisa própria aos estudantes no período de 03 a 14 de setembro de 2020, devido 

à urgência na obtenção desses dados para embasar as discussões a respeito das 

próximas ações da Instituição. Desse modo, a CPA absteve-se de aplicar, neste 

período, sua própria pesquisa de avaliação de cursos, disciplinas e ensino remoto, 

evitando aos alunos a sobrecarga de avaliações. 

Posteriormente, ainda em 2020 e com término em janeiro de 2021, a CPA e 

a Comissão Especial de acompanhamento do Ensino Remoto Emergencial (ERE) 

iniciaram o planejamento da avaliação do segundo ciclo do ERE, cujas questões 

avaliativas foram inseridas tanto no questionário da Avaliação de Cursos quanto no 

da Avaliação de Disciplinas. Foram realizadas reuniões para discussão das 

questões mais relevantes sobre o ERE, de modo que as respostas pudessem servir 

de base para as decisões futuras da Comissão Especial com relação ao próximo 

passo do ensino na UFPR para o ano de 2021. Ao mesmo tempo, foram discutidas 

quais seriam as questões mais relevantes para a CPA, com base nas dimensões do 

SINAES e nos objetivos do PDI da UFPR, com o cuidado de não deixar o 

questionário final muito extenso e cansativo. A aplicação da pesquisa aos discentes, 

em fevereiro de 2021, foi coordenada pela CPA, em parceria com a PROGRAD. 

O Quadro 1 apresenta as pesquisas aplicadas em 2020, indicando os 

públicos, os períodos e os temas abordados. 
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QUADRO 1 - PERÍODO DE APLICAÇÃO DAS PESQUISAS 2020. 

Pesquisa Período Temas abordados Públicos 

Avaliação 
Institucional 

UFPR 

16 de novembro a 
04 de dezembro 

de 2020 

Trabalho Remoto, Ensino, Pesquisa, 
Iniciação Cientifica e Tecnológica, 

Extensão, Cultura, Internacionalização, 
Inovação Tecnológica, Gestão, Gestão 

de Pessoas, Infraestrutura 

Servidores 
docentes e 

técnico-
administrativos 

Avaliação dos 
Programas de 

Iniciação 
Científica e 
Tecnológica 

16 de novembro a 
04 de dezembro 

de 2020 

Condições e funcionamento dos 
programas, ERE, bolsas, Sistema de 

Bibliotecas, orientação 

Estudantes de 
graduação 

vinculados aos 
programas 

Avaliação da 
Pós-Graduação 

16 de novembro a 
04 de dezembro 

de 2020 

Condições de funcionamento dos 
programas, ERE, orientação, bolsas, 
laboratórios, Sistema de Bibliotecas 

Pós-graduandos 

Avaliação 
Institucional 
Complexo 
Hospital de 

Clínicas (CHC) 

23 de novembro a 
04 de dezembro 

de 2020 

Políticas da Instituição relacionadas à 
gestão, infraestrutura e 

responsabilidade social; percepção 
dos usuários sobre os serviços e o 

atendimento das unidades que 
compõe o CHC; avaliação do 

instrumento de pesquisa 

Servidores da 
UFPR lotados no 

CHC 

FONTE: Comissão Própria de Avaliação - CPA UFPR (2020). 

 

Foi dada continuidade à política de sensibilização da comunidade de 

gestores da instituição, bem como dos diversos órgãos colegiados, para a 

importância da participação na confecção dos questionários, na análise dos 

resultados e na proposição de ações. Isso se deu através de divulgação em canais 

internos da instituição e da presença da Comissão em reuniões específicas de 

divulgação. Ao longo do processo foi observada uma clara adesão dos gestores, dos 

colegiados de curso, conselhos setoriais e outros ao desafio da avaliação 

institucional, inclusive com uma valorização e fortalecimento da participação dos 

representantes setoriais na CPA. 

 

1.2.1 Instrumentos, análise e tabulação de dados 

 

A CPA disponibilizou os questionários no sistema LimeSurvey, de uso na 

UFPR para aplicação de pesquisas, com exceção da pesquisa discente, que em 

2021 foi implantada em sistema próprio, desenvolvido especialmente para esse fim 

pela Coordenação de Sistemas de Informação para Gestão Acadêmica (COSIS), da 

PROGRAD. 

Esse sistema próprio facilitou a aplicação dos questionários e a obtenção de 

estatísticas e gráficos. Atualmente em fase de aprimoramento, além da gestão do 
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questionário, é uma solução integrada para a localização do respondente em relação 

ao curso e ao setor, e também possibilita a divulgação imediata dos resultados para 

toda a comunidade, interna e externa. 

Manteve-se nessa edição a escala de cinco pontos, com dois pontos 

adicionais de fuga: “não sei responder” e/ou “não se aplica”, sempre que necessário, 

adequados à cada questão específica. 

As opções de respostas da escala variam de acordo com o objetivo da 

questão ou grupos/eixos de questões. As questões quantitativas avaliam os graus 

de satisfação ou concordância dos respondentes: excelente, bom, regular, ruim e 

péssimo; ou: concordo totalmente, concordo, discordo razoavelmente, discordo e 

discordo totalmente; ou ainda: muito satisfeito, satisfeito, razoavelmente satisfeito, 

insatisfeito e totalmente insatisfeito. 

Além disso, considerando a abrangência dos temas, os instrumentos de 

pesquisa foram construídos permitindo que os participantes possam escolher 

responder a um ou mais grupos/eixos de questões conforme seu cargo, função ou 

familiaridade com os assuntos abordados. Para tanto, foram inseridas questões de 

opção “sim” ou “não” que questionam o interesse e/ou conhecimento dos 

respondentes em avaliar certos temas. Isso permite também que a CPA identifique o 

grau de conhecimento sobre as políticas, ações, programas, objetivos e diretrizes da 

UFPR por parte da comunidade acadêmica. A tabela 1 apresenta os percentuais de 

participação geral por pesquisa, considerando a participação dos respondentes em 

pelo menos um grupo/eixo avaliado: 

 

TABELA 1 - PARTICIPAÇÃO GERAL NAS PESQUISAS - DOCENTES, TÉCNICOS E 
ESTUDANTES. 

PESQUISA VÍNCULO QUANT. 
SERVIDORES/ALUNOS NA 

UNIDADE/PROGRAMAS 

QUANT. 
PARTICIPAÇÃO 

% 

CHC Docentes 36 1571 6  
263 

16,7% 16,7% 
Técnicos 1535 257 16,7% 

UFPR Docentes 
ativos, 

aposentados e 
substitutos 

4.449 6429 702  
 

1593 

16%  
 

25% 

Técnicos 1980 891 45% 
Iniciação 

Científica e 
Tecnológica 

Estudantes de 
graduação 

3.499 367 10,5% 

Pós-
Graduação 

Pós-
Graduandos 

6.780 1328 19,59% 

FONTE: Comissão Própria de Avaliação - CPA UFPR (2020). 
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Para cada pesquisa, os resultados foram tabulados e apresentados em 

gráficos e tabelas, segmentados por perfil e unidades. Em relação à pesquisa 

aplicada aos servidores da UFPR, os resultados foram segmentados por unidades 

maiores: Setores Acadêmicos, Campi Avançados, Pró-reitorias, Superintendências, 

Gabinete do Reitor, SIBI e CHC, assim como das subunidades que as compõem, 

sendo visível a avaliação de cada subunidade em relação ao conjunto. Após, os 

dados foram colocados à disposição dos gestores, os quais foram requisitados a 

contribuir com a construção desse Relatório Institucional de Autoavaliação, com 

prazo para retorno em 05 de março de 2021. Os resumos das análises compõem o 

presente relatório, e os arquivos na íntegra estão disponibilizados no site da CPA em 

Resultados da Avaliação Institucional. Neste caso, as unidades foram convidadas a 

avaliar os resultados de 2020 comparando-os com os resultados de 2018 e de 2019, 

indicando que pontos foram melhorados a partir do planejamento interno da própria 

unidade. As planilhas eletrônicas contendo os resultados de vinte oito unidades 

(Resultados UFPR 2020) foram disponibilizadas via processo eletrônico. 

A pesquisa aplicada aos servidores do Complexo Hospital de Clínicas (CHC) 

seguiu os mesmos critérios e foi disponibilizada integralmente para a 

Superintendência, juntamente como os resultados da UFPR que se referem à 

avaliação do CHC, pois foi identificada a participação de dois servidores docentes e 

trinta e um técnico-administrativos lotados no Complexo na pesquisa da UFPR, cujo 

instrumento também avalia os serviços prestados pelas unidades administrativas e 

de assistência à saúde do CHC. 

Os resultados da pesquisa da Pós-graduação e da Iniciação Científica e 

Tecnológica, da mesma forma, foram tabulados e segmentados por Programas, 

Cursos e Setores/Campi, e disponibilizados às Coordenações respectivas por 

processo administrativo. 

A partir dos resultados das pesquisas, foram calculadas as médias para 

geração das notas AS (Avaliação Setorial) e AI (Avaliação Institucional), a serem 

utilizadas na composição das notas finais da Avaliação de Desempenho dos 

Servidores Técnico-Administrativos em Educação, conforme orienta a Resolução n.º 

21/2008 do Conselho de Planejamento e Administração (COPLAD). Após a 

tabulação, as notas respectivas por unidades foram entregues à Pró-reitoria de 

Gestão de Pessoas (PROGEPE) para compor o sistema de Avaliação de 
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Desempenho dos Técnicos de 2021, divulgadas na instituição8, e publicadas no site 

da CPA UFPR. 

Em relação aos resultados das avaliações aplicadas aos estudantes de 

graduação, foram tomadas as seguintes medidas: a Comissão Especial de 

Acompanhamento do Ensino Remoto instituída pelo Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão publicou os resultados da avaliação do primeiro ciclo do ERE no 

seguinte endereço: http://www.CIPEAD.ufpr.br/portal1/index.php/CIPEAD/periodo-

especial-ufpr/pesquisa-de-avaliacao-do-ere/. Em relação à Avaliação de Cursos de 

2020 e à Avaliação de Disciplinas com base no segundo ciclo do período 

emergencial, conduzida pela CPA e com a participação da Comissão Especial de 

Acompanhamento do ERE, aplicada no período de 08 de fevereiro a 01 de março de 

2021, tanto o acesso quanto os resultados foram publicados no site 

www.avaliacao.ufpr.br. As análises dos resultados foram divulgadas às 

Coordenações de Cursos, as quais deverão apresentar a percepção sobre os 

resultados e retornar para a CPA com a descrição de ações a serem tomadas. 

Essas informações deverão compor o próximo relatório de autoavaliação. 

Mais uma vez, destaca-se que essa pesquisa, em especial, foi ofertada ao 

público em sistema próprio. A comunidade pode acompanhar o número de 

respondentes e os resultados em tempo integral, com a opção de utilização de 

alguns filtros, como: setor, curso, disciplina, turno, habilitação, etc. Espera-se 

expandir o uso desse sistema para as demais pesquisas conduzidas pela CPA, 

como a da Autoavaliação Institucional, da Avaliação da Pós-Graduação, IC e IT e da 

Avaliação CHC.  

Além disso, a CPA e a COSIS/PROGRAD irão implantar em 2021, no 

próximo período avaliativo, um projeto piloto de descentralização dos instrumentos 

de pesquisa discentes para cinco cursos de graduação. O sistema permitirá que a 

CPA e as Coordenações construam instrumentos específicos, cabendo à CPA a 

definição das questões avaliativas gerais, comum a todos os cursos, e às 

coordenações, a definição de questões que abordem suas especificidades, de 

acordo com suas áreas de conhecimento. 

_______________  
 
8 UFPR. CPA divulga notas da avaliação setorial e institucional, componentes da avaliação de 

desempenho de 2021. Superintendência de Comunicação e Marketing. Disponível em: 
https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/cpa-divulga-notas-das-avaliacoes-setorial-e-institucional-
componentes-da-avaliacao-de-desempenho-2021/. Acesso em: 10 mar. 2021. 

http://www.cipead.ufpr.br/portal1/index.php/cipead/periodo-especial-ufpr/pesquisa-de-avaliacao-do-ere/
http://www.cipead.ufpr.br/portal1/index.php/cipead/periodo-especial-ufpr/pesquisa-de-avaliacao-do-ere/
http://www.avaliacao.ufpr.br/
https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/cpa-divulga-notas-das-avaliacoes-setorial-e-institucional-componentes-da-avaliacao-de-desempenho-2021/
https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/cpa-divulga-notas-das-avaliacoes-setorial-e-institucional-componentes-da-avaliacao-de-desempenho-2021/
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A seleção dos cincos cursos piloto foi realizada pela CPA em 2020, usando 

como critério o rol de cursos da instituição que devem receber avaliação externa em 

médio prazo. Além disso, a CPA considerou também a integração do curso com as 

atividades da Avaliação Institucional, a participação de estudantes nas pesquisas e a 

devolutiva das coordenações acerca dos resultados. Os cursos selecionados foram: 

a) Enfermagem (Licenciatura), do Setor de Ciências da Saúde/Curitiba; 

b) Engenharia Cartográfica e de Agrimensura (Bacharelado), do Setor de 

Ciências da Terra/Curitiba; 

c) Letras - Francês (Bacharelado e Licenciatura), do Setor de Ciências 

Humanas/Curitiba; 

d) Medicina (Bacharelado), do Campus Toledo; e 

e) Publicidade e Propaganda (Bacharelado), do Setor de Artes, 

Comunicação e Design/Curitiba. 

Tendo a concordância das Coordenações, a CPA as orientou a construírem 

a parte que lhes cabem dos instrumentos de pesquisa, que, nesta fase, contempla 

primeiramente a avaliação de disciplinas. Em um segundo momento do projeto, 

deverão ser incluídas as avaliações de cursos. 

O primeiro encontro entre a CPA, a COSIS e as Coordenações foi realizado 

em 22 de março do corrente ano, com vistas à apresentação do sistema e ao 

planejamento da aplicação das pesquisas. 
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2 RESULTADOS  

 

2.1 PARTICIPANTES 

 

Com relação à pesquisa de Avaliação Institucional, levando em 

consideração o número de servidores constantes na folha de pagamento de outubro 

de 2020, tem-se uma participação de 16% (702 respondentes) do total de servidores 

docentes da Universidade (4.449) e de 45% (891 respondentes) do total de 

servidores técnico-administrativos (1.980), o que dá uma média de participação na 

pesquisa de 25% de servidores do universo total. Considerando o universo dos 

respondentes, do total de 1.593 servidores, 44% são docentes (702) e 56% são 

técnicos (891). 

Esses números não foram muito diferentes dos números de 2018, quando a 

pesquisa contou com 1.567 respondentes (745 docentes e 822 técnicos), mas 

ficaram ligeiramente abaixo dos números de 2019, quando a participação foi de 

1.983 servidores (743 docentes e 1240 técnicos). Contudo, nessa comparação com 

os anos anteriores, há que se lembrar de que os servidores lotados no Complexo 

Hospital de Clínicas participavam da mesma pesquisa, diferentemente de 2020, 

quando tiveram pesquisa própria. Assim, numa leitura que inclui os servidores UFPR 

lotados no CHC, teríamos, para 2020, a participação de 1.148 técnicos (891 UFPR e 

257 CHC) e que, somados aos docentes, chegaria a um número de 1.856 

servidores, o que corresponderia a 26,75%. Ainda assim, menor que os números de 

2019. 

Ao se olhar separadamente para cada unidade administrativa ou acadêmica, 

percebe-se uma participação expressiva de docentes do Setor de Educação 

Profissional e Tecnológica (SEPT) ─ 72% do total de docentes lotados nesse setor, 

assim como de técnicos ─ 80% do total de técnicos lotados nesse setor. Em 

seguida, as maiores participações vêm dos Campi Pontal do Paraná (participação de 

56% de docentes e 71% de técnicos, comparados com o total de servidores lá 

lotados) e de Toledo (participação de 54% de docentes e 80% de técnicos, 

comparados com o total de servidores lá lotados). Algumas outras unidades também 

se destacaram pela participação do público de técnicos, em relação ao total de 

lotados em cada uma delas: Campus Jandaia do Sul com 72% de participação, 

Setor de Artes, Comunicação e Design com 66%, Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-
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Graduação com 60%, Gabinete da Reitoria e Assessorias com 58% e Setor de 

Educação com 57%. 

A participação mais baixa de docentes veio do Setor de Ciências da Saúde 

(15% dos docentes lá lotados responderam à pesquisa de autoavaliação), seguida 

do Setor de Ciências Jurídicas (16% dos docentes) e do Setor de Ciências Exatas 

(17% dos docentes). A Pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças e o 

Setor de Ciências Agrárias mostraram a participação mais baixa de técnicos, sendo 

22% e 25%, respectivamente.  

Já com relação à pesquisa de avaliação do Complexo Hospital de Clínicas, 

de um universo de 1.571 servidores aí lotados, 263 responderam a esse instrumento 

avaliativo específico, o que corresponde a 16,7%. 

No que se refere à Avaliação da Pós-graduação, a pesquisa de 2020 contou 

com a resposta de 1.328 alunos, de 84 programas, o que equivale a 19,6% do total 

de matriculados (6.790). Houve uma ligeira queda em relação aos números de 2019, 

cuja pesquisa apresentou 1.663 respostas válidas de um total de 6.283 matriculados 

(26,47%), bem como em relação aos números de 2018, quando 1.252 alunos, de um 

total de 5.786 matriculados (22%), participaram. 

No ano de 2020, a maior participação de alunos de pós-graduação na 

pesquisa foi do Setor de Tecnologia, seguido dos setores de Ciências Humanas e de 

Ciências Biológicas. Houve uma participação bastante baixa do Setor de Educação 

Profissional e Tecnológica e do Campus Pontal do Paraná. 

A queda no número de respondentes também pode ser observada na 

Avaliação da Iniciação Cientifica e Tecnológica, cujo público são os alunos de 

graduação vinculados a esses programas. Em 2020, 367 alunos de 72 cursos 

diferentes, de um total de 3499 (10,5%), responderam à pesquisa. Em 2019, foram 

873 respostas válidas de um total de 2.341alunos (37,29%). Mas, em comparação 

com o ano de 2018, a melhora foi significativa, pois nesse ano houve a participação 

de somente 62 alunos. 

No ano de 2020, a maior participação de alunos desse público da graduação 

foi do Setor de Ciências Biológicas e a menor foi do Setor de Ciências Sociais 

Aplicadas, seguido dos setores de Educação e de Artes, Comunicação e Design. 

Os dados de participação podem ser observados na tabela 2, abaixo: 
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TABELA 2 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES POR UNIDADE. 

                                                                                                             continua 

                                                                                           
Unidade 

4 

Repostas 
Docentes 

1 Quant. 
Docentes 
na 
unidade 

Percentual 
Docente 

4 

Respostas 
Técnicos 

1 Quant. 
Técnicos 
na 
unidade 

Percentual 
Técnico 

Campus 
Jandaia do Sul 

17 45 38% 26 36 72% 

Campus Pontal 
do Paraná 

35 62 56% 25 35 71% 

Campus Toledo 20 37 54% 8 10 80% 

Setor de Artes, 
Comunicação e 

Design 

21 69 30% 21 32 66% 

Setor de 
Ciências 
Agrárias 

29 154 19% 33 131 25% 

Setor de 
Ciências 

Biológicas 

123 256 48% 54 104 52% 

Setor de 
Ciências da 

Saúde 

63 417 15% 55 160 34% 

Setor de 
Ciências da 

Terra 

30 77 39% 17 47 36% 

Setor de 
Ciências Exatas 

40 235 17% 30 75 40% 

Setor de 
Ciências 
Humanas 

51 225 23% 27 54 50% 

Setor de 
Ciências 
Jurídicas 

13 79 16% 12 23 52% 

Setor de 
Ciências Sociais 

Aplicadas 

53 132 40% 21 39 54% 

Setor de 
Educação 

25 117 21% 16 28 57% 

Setor de 
Educação 

Profissional e 
Tecnológica 

33 46 72% 20 25 80% 

Setor de 
Tecnologia 

77 268 29% 35 99 35% 

Setor Litoral 37 99 37% 43 82 52% 

Setor Palotina 35 124 28% 23 60 38% 

Pró-reitoria de 
Administração 

   
96 185 52% 

Pró-reitoria de 
Assistência 
Estudantil 

   
20 38 53% 

Pró-reitoria de 
Extensão e 

Cultura 

   
34 69 49% 
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                                                                                                                       conclusão 

 
FONTE: Comissão Própria de Avaliação - CPA UFPR (2020). 
Notas: 1: Conforme folha de pagamento de outubro de 2020; 2: Banco de Dados adicional, não 
contabilizado no percentual total da UFPR; 3: Total de servidores no Banco de Dados, ativos, inativos 
e CLT (docentes); 4: Considera as respostas registradas no sistema. Pode haver alteração de um 
Grupo/ Eixo de questões para outro, considerando que é possível escolher responder ou não diversos 
grupos e/ou questões; 5: Lotação temporária. 

 

2.2 TRABALHO REMOTO 

 

Em meados do mês de março de 2020, a UFPR, seguindo os protocolos de 

saúde mundiais devido à pandemia da COVID-19, decidiu implantar o regime de 

trabalho remoto para servidores e estagiários na instituição. Embora tenha havido 

ampla comunicação para a comunidade interna, e a instituição tenha promovido 

ações para empréstimo de equipamentos e mobiliários, a urgência do afastamento 

presencial da instituição casou algumas dificuldades de adaptação no início. Visando 

medir a percepção dos servidores sobre as condições próprias e possibilitadas pela 

instituição para o desenvolvimento das atividades administrativas e acadêmicas de 

                                                                                                   
Unidade 

4 

Repostas 
Docentes 

1 Quant. 
Docentes 

na 
unidade 

Percentual 
Docente 

4 

Respostas 
Técnicos 

1 Quant. 
Técnicos 

na 
unidade 

Percentual 
Técnico 

Pró-reitoria de 
Graduação e 

Educação 
Profissional e 
Tecnológica 

   
23 62 37% 

Pró-reitoria de 
Gestão de 
Pessoas 

7 
  

68 169 40% 

Pró-reitoria de 
Pesquisa e Pós-

Graduação 

   
21 35 60% 

Pró-reitoria de 
Planejamento, 
Orçamento e 

Finanças 

   
10 45 22% 

Sistema de 
Bibliotecas 

   
76 176 43% 

Superintendências 
de Infraestrutura 

   
15 49 31% 

Gabinete da 
Reitoria e 

assessorias 

   
62 107 58% 

2 Hospital de 
Clínicas 

2 15 13% 1446 31 2% 

3 UFPR 702 4.449 16% 891 1.980 45% 
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forma remota, a CPA construiu um eixo de questões específicas que foi aplicado aos 

servidores por ocasião da avaliação institucional. 

Neste capítulo, a CPA apresenta uma análise geral dos resultados, 

salientando que os dados específicos foram analisados pelas próprias unidades por 

solicitação da CPA, e também compõem esse relatório. 

O eixo avaliativo intitulado “Trabalho Remoto” é composto por quarenta e 

cinco questões quantitativas e uma questão dissertativa. No que se refere à 

“Organização e planejamento da unidade durante o trabalho remoto”, observou-se 

que os servidores estão satisfeitos com os métodos adotados por suas unidades. 

Destacam-se os maiores índices de respostas “excelente/bom” por parte dos 

servidores técnicos, enquanto que para os docentes os maiores índices referem-se à 

opção “bom”, seguida de “regular”, o que demonstra que esse público, apesar de 

satisfeito, apresenta uma percepção mais crítica principalmente em relação aos 

itens: “Distribuição uniforme do trabalho entre os/as integrantes da/s equipe/s” e 

“Comunicação e interação com as comunidades interna e externa”. 

Na questão “Condições de funcionamento das ferramentas digitais 

oferecidas pela UFPR”, a avaliação é satisfatória para a maioria dos servidores, 

tanto docentes quanto técnicos. Observou-se que os índices de respostas 

“ruim/péssimo” são consideravelmente baixos, e em alguns casos nulos, indicando 

poucas dificuldades na adaptação às ferramentas dentre os respondentes. 

Há um percentual maior de respostas “não se aplica” e “não sei responder” 

dentre os técnicos que avaliaram a UFPR Virtual. Dentre os docentes, a ferramenta 

OneDrive apresentou os maiores índices destes pontos de fuga, indicando que esta 

é a ferramenta menos usada pelos docentes. 

A Intranet recebeu os melhores índices avaliativos por parte de ambos os 

públicos. 

Na questão que avalia as “Adaptações de estrutura necessárias para o 

desenvolvimento do trabalho durante o período remoto”, a subquestão “Investi em 

equipamentos, mobiliários, pacote de serviços de internet, outros” apresentou os 

maiores índices de resposta “sim” ─ 29% dos docentes e 23% dos técnicos 

respondentes. As demais subquestões apresentam respostas positivas abaixo dos 

20%. Especificamente sobre o item “Não investi, pois não tive necessidade”, 19% 

dos técnicos e 9% dos docentes responderam “sim”. Os percentuais indicam que a 

adaptação de estrutura não foi um problema para os servidores, se também 
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considerado que 1% dos docentes e 3% dos técnicos responderam “sim” ao item 

“Não investi porque não tive condições”. 

Dentre os servidores que precisaram emprestar algum tipo de equipamento 

da UFPR para desenvolver suas atividades remotas, o percentual menor está dentre 

os docentes (6%), contra 13% dos técnicos. 

Quanto às condições estruturais que os servidores dispõem em suas casas 

para a realização das atividades remotas, fica evidente que a maioria dispõe de 

condições satisfatórias, especialmente no que se refere à avaliação de 

equipamentos como computadores e celulares, e as condições de acesso a bons 

pacotes de internet. 

O item “Tablet” apresenta os maiores índices de opção “não se aplica”, 

sendo os percentuais de 31% e 45% dos respondentes (docentes e técnicos 

respectivamente) indicadores de que esse equipamento é o menos utilizado pelos 

servidores. 

Em relação ao espaço físico, ruído, iluminação e condições ergonômicas, a 

avaliação apresentou maiores índices de respostas “regular” em todos os itens; 

acima de 11% se comparados às opções de Tecnologia da Informação (TI) 

(equipamentos, acessórios e pacotes de internet). Mesmo assim, são igualmente 

satisfatórias se considerados também os baixos índices de avaliação “ruim/ péssimo” 

apresentados nessa questão em todos os itens. 

Na questão que aborda as “Circunstâncias do ambiente no qual os 

servidores desempenham o trabalho remoto”, observou-se que os servidores 

respondentes estão satisfeitos com o apoio de suas famílias. Em relação à 

adaptação ao trabalho remoto, apesar de apresentarem índices satisfatórios, os 

docentes apresentam mais dificuldades, se observado o percentual de 12% de 

avaliação regular, enquanto que para os técnicos esse índice foi de 6%. 

Quanto à motivação para desenvolver as atividades remotamente, observa-

se que ambos se apresentaram motivados, todavia a avaliação é melhor dentre os 

servidores técnicos. Quanto aos itens que avaliam a concentração e a saúde 

psicológica, 13% dos professores indicaram ser “regular”, a saúde psicológica desse 

público apresentou índices de insatisfação em torno dos 7% (ruim e péssimo), 

enquanto a concentração recebeu avaliação insatisfatória de 4% para esse público. 

 A avaliação do item “Organização” apresenta índices satisfatórios pelos dois 

públicos, todavia, é da categoria docente o maior índice de avaliação “regular” e o 
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menor índice de avaliação “excelente” (9%, enquanto que para os técnicos é 22%), 

demonstrando que os professores tiveram um pouco mais de dificuldade em 

organizar-se durante o trabalho remoto. 

Observou-se que, no que concerne à “Saúde física”, a maioria dos 

respondentes se diz satisfeito nesse período de pandemia. Mesmo assim, não se 

pode desconsiderar que 6% dentre os professores avaliaram como “ruim/péssimo”, 

enquanto esse índice foi de 3% por parte dos técnicos, e a avaliação regular desse 

item pelos dois públicos ficou acima de 11%. 

A questão que abordou a avaliação dos “Horários em que os servidores 

desempenham suas atividades remotamente” demonstra que os servidores técnicos 

tiveram menos dificuldades em manter seus horários regulares de trabalho se 

comparado aos docentes: 26% de técnicos indicam que seus horários não foram 

alterados, contra apenas 8% de docentes. 

Igualmente, observa-se que 10% dos técnicos aumentaram sua carga diária, 

quando esse índice é de 28% dentre os docentes; 19% dos professores dizem 

trabalhar mais dias da semana para desempenhar suas atividades, enquanto esse 

índice é de 3% para os técnicos. Todavia, é preciso considerar que 15% dos 

servidores técnicos também precisaram mudar seus horários durante a pandemia 

para melhor desenvolver suas atividades. Apesar de apresentarem menos 

dificuldades em relação aos docentes, esse índice demonstra que houve um 

movimento de reorganização do trabalho desses servidores. 

Sobre as percepções dos servidores no que concerne à produtividade 

durante a pandemia, apesar da maioria indicar que houve melhoria na produtividade, 

é preciso considerar o índice de 11% dentre os docentes que discorda, e se 

observado o menor índice de concordância desse público se comparado aos 

servidores técnicos. Docentes também apresentam o maior percentual de 

concordância quando perguntados se sentem-se sobrecarregados com o trabalho 

remoto. Ambos concordam que as interações sociais lhe fizeram falta durante o 

trabalho remoto. 

Ao serem perguntados sobre um possível retorno ao trabalho presencial com 

possibilidade de flexibilização entre trabalho presencial e remoto, os servidores 

técnicos apresentam maior interesse em desenvolver o trabalho remoto em 40 a 

60% do tempo (15%) e em 60 a 80% (27%). O percentual de técnicos que não têm 

interesse em desenvolver atividades remotas é de 6%. Dentre os docentes que 
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responderam à pesquisa, o interesse por uma flexibilização é maior para as opções 

20 a 40% do tempo (12%) e 40 a 60% do tempo (15 %). O percentual docente que 

não apresentou interesse em flexibilizar parte de seu tempo utilizando a 

possibilidade de desenvolver atividades remotamente é de 4%. 

Importante destacar que dentre os respondentes, 148 servidores 

complementaram a avaliação desse eixo da pesquisa respondendo à questão 

dissertativa, que se passa a analisar abaixo. 

Resumidamente, os servidores complementaram as questões quantitativas 

no que se refere ao empréstimo de equipamentos da instituição e a necessidade de 

investimentos em serviços, equipamentos e materiais de consumo. De forma geral, 

observou-se que a maioria desses respondentes precisou fazer algum tipo de 

investimento para garantir o desenvolvimento de suas atividades ou então utilizou a 

possibilidade de empréstimo de equipamentos e mobiliários da instituição. 

Ainda, foram registradas as dificuldades que os servidores enfrentaram 

nesse período com os procedimentos burocráticos, assim como indicaram a 

necessidade de apoio institucional para custeamento das demandas com o trabalho 

remoto. 

Para melhor compreensão da percepção de professores e técnicos sobre 

suas condições e dificuldades nesse período, os comentários escritos foram 

segmentados por categorias, quais sejam: 

a) afastamento para estudos; 

b) empréstimo de bens; 

c) financiamento por projetos; 

d) investimento próprio; 

e) não dispõe de condições para investir; 

f) presencial; 

g) uso de materiais/insumos da UFPR; 

h) uso de recursos que já possuía; 

i) sugere necessidade de apoio da instituição; 

j) sugestão de melhoria das questões desse bloco. 

A categoria “investimento próprio” considerou as respostas em que os 

servidores indicam terem contratado ou adquirido pelos menos um tipo de 

equipamento, serviço ou mobiliário. Mas algumas também detalham os recursos que 

dispunham em suas casas. Na categoria “empréstimo de bens”, considerou-se as 
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respostas de quem precisou fazer o empréstimo de pelo menos um tipo de 

equipamento ou mobiliário, embora em alguns casos também apresentem recursos 

que os servidores já possuíam e que estão fazendo uso para desenvolver suas 

atividades. Finalmente, a categoria “uso de recursos que já possuía” elenca as 

respostas de servidores que não dispenderam recursos em aquisição de produtos ou 

serviços ou que não realizaram nenhum tipo de empréstimo. 

Quanto à categoria “sugere necessidade de apoio da instituição”, as 

respostas foram selecionadas de acordo com a percepção dos respondentes sobre 

a ausência de um programa de apoio para servidores, mas em alguns casos 

contemplam também a declaração de investimento, empréstimo e/ou as dificuldades 

dos servidores em desenvolver suas atividades profissionais, inclusive preferindo 

desenvolver o trabalho presencial em alguns momentos por falta de condições, entre 

outras manifestações. 

 

GRÁFICO 1 - CATEGORIA GERAL. 

 

FONTE: CPA - Pesquisa de Avaliação Institucional aplicada aos servidores (2020). 
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GRÁFICO 2 - RESPOSTAS ABERTAS POR PERFIL. 

 

FONTE: CPA - Pesquisa de Avaliação Institucional aplicada aos servidores (2020). 

 

2.3 PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

 

Tratando-se da Avaliação Institucional, pelo foi segundo ano consecutivo foi 

aplicado um eixo específico de pesquisa de satisfação, que, além de fornecer um 

panorama da satisfação dos usuários com os serviços prestados pelas diversas 

unidades acadêmicas e administrativas da UFPR, fornece também resultados que 

são utilizados em parte da nota da Avaliação de Desempenho dos servidores 

técnico-administrativos, pois a pesquisa de satisfação mede diretamente o 

desempenho do servidor na unidade em que trabalha. 

Apenas 6% dos respondentes da pesquisa avaliaram os serviços do 

Complexo Hospital de Clínicas, sendo que a resposta média para as unidades deste 

setor, que foram separadas em Direção, Gerência Administrativa, Comunicação e 

Ouvidoria, oscilou entre satisfeito e muito satisfeito. 

Já as unidades ligadas diretamente ao Gabinete da Reitoria obtiveram na 

grande maioria das respostas o nível de satisfeito. Analisando especificamente a 

Secretaria de Avaliação Institucional, que presta apoio às atividades da CPA, tem-se 

um total de 101 servidores (62 técnicos e 39 docentes) que utilizaram e avaliaram 
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seus serviços. Destes, 49% manifestaram-se satisfeitos e 29% muito satisfeitos. Do 

total de respondentes, apenas 6% expressaram alguma forma de insatisfação. 

Com relação à pesquisa de satisfação dos serviços prestados pelas Pró-

reitorias, observa-se um padrão de usuários satisfeitos. O destaque vai para a Pró-

reitoria de Assistência Estudantil que, apesar do menor número de respondentes 

(apenas 6% disseram ter usado os serviços), teve mais manifestações para a opção 

muito satisfeito. A Pró-reitoria de Extensão e Cultura também teve expressões de 

usuários muito satisfeitos e, inclusive, o MAE (Museu de Arqueologia e Etnologia) 

não teve nenhuma opinião de insatisfeito ou muito insatisfeito. A Pró-reitoria com 

maior número de usuários nesta edição da pesquisa foi a de Gestão de Pessoas 

(59%, sendo que a média das outras Pró-reitorias foi de 20% de usuários que 

decidiram avaliar). 

A Superintendência de Infraestrutura (SUINFRA) teve expressões 

significativas de razoável insatisfação e insatisfação. E o Sistema de Bibliotecas 

recebeu altos índices de muita satisfação e satisfação. 

Com relação aos Setores e Campi fora da sede, a avaliação é satisfatória 

considerando os índices altos de respostas “muito satisfeito, satisfeito e 

razoavelmente satisfeito”, em comparação com as Pró-reitorias. Quanto à 

participação dos usuários, observa-se que os índices variam entre 3% e 7%, sendo o 

menor índice do Campus Toledo, em que 3% dos servidores participou da pesquisa 

de satisfação. Em Jandaia do Sul esse percentual é de 4%; em Pontal de 5%; no 

Setor Litoral de 7%; e no Setor Palotina de 5%. 

Destaca-se o Setor de Ciências Jurídicas, em que prevaleceu o índice de 

alta satisfação em todas as unidades. As unidades ligadas à Direção do Setor de 

Artes, Comunicação e Design não receberam nenhuma manifestação de 

insatisfação ou muita insatisfação, assim como as Coordenações de Curso de 

Graduação e Pós-graduação e as Secretarias de Departamentos do Setor de 

Ciências Agrárias, as Coordenações de Curso de Pós-graduação do Setor de 

Educação, e todas as unidades do Campus Toledo. 
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2.4 INSTRUMENTO DE PESQUISA APLICADO AOS SERVIDORES 

 

Visando aprimorar os instrumentos avaliativos, a CPA buscou medir a 

percepção dos servidores sobre o instrumento de pesquisa 2020 quanto à 

abrangência dos temas, quantidade de questões, e objetividade e clareza. Neste 

capítulo, estão descritas as medidas de satisfação/insatisfação e sugestões colhidas 

durante a pesquisa. 

De maneira geral, o questionário aplicado aos servidores nesta edição foi 

bem avaliado pelos respondentes. Mas é importante observar que, apesar do baixo 

índice de insatisfação, o item que avalia a quantidade de questões recebeu 

avaliação negativa de 6% dos técnicos e de 4% dos docentes, considerando as 

respostas “ruim/péssimo”. As subquestões receberam avaliações ruins, porém 

menos expressivas. Ainda, o item “quantidade de questões” igualmente recebeu o 

maior índice de avaliação “regular”. 

A “objetividade e clareza” é mais bem avaliada pelos professores, se 

considerados os índices “bom/excelente”, enquanto na percepção de técnicos pode 

se atribuir maior satisfação à “abrangência dos temas”. 

Estão apresentadas na tabela abaixo os percentuais gerais de resposta às 

questões que avaliaram o questionário de pesquisa de 2020. 

  

TABELA 3 - AVALIAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 2020 - SERVIDORES. 

PERFIL DOCENTE TÉCNICO DOCENTE TÉCNICO DOCENTE TÉCNICO 

Avalie este 
instrumento de 
pesquisa: 

[Abrangência dos temas] [Quantidade de questões] 
[Objetividade e 
clareza] 

Excelente 14% 19% 8% 14% 10% 18% 

Bom 24% 29% 18% 30% 22% 28% 

Regular 4% 7% 11% 9% 9% 8% 

Ruim 1% 1% 4% 3% 2% 1% 

Péssimo 0% 0% 2% 1% 0% 0% 

Não sei responder 1% 2% 1% 2% 1% 1% 

 FONTE: CPA UFPR – Pesquisa aplicada aos servidores (2020). 

 

A análise da questão dissertativa foi baseada na leitura prévia das questões 

e na criação de categorias de análise. Procurou-se integrar a percepção dos 

respondentes da forma mais completa possível, evitando uma visão resumida. Neste 

sentido, as manifestações que abordam mais de um assunto ou tema foram 

duplicadas, quando necessário, incluindo o tema/assunto adicional citado pelo 
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respondente, a exemplo da categoria “tamanho do questionário” que possui 

subdivisões: tamanho e ausência de temas específicos; transporte e alimentação; 

tamanho do questionário e relevância dos temas; tamanho do questionário e 

sugestão de adequação da escala; tamanho e abrangência do questionário; 

tamanho e clareza do questionário; tamanho e objetividade do questionário; 

tamanho do questionário e problemas do sistema. Ainda, procurou-se manter todas 

as manifestações registradas, mesmo que não se referiram diretamente a uma 

percepção sobre o questionário, a exemplo das categorias “percepção positiva da 

unidade: “Integra” e “percepção sobre serviços de uma unidade específica: 

PROGEPE”, cujas manifestações também podem indicar pontos a serem 

considerados na revisão do instrumento. 

Os pontos que se destacam nas questões abertas dizem respeito à 

insatisfação com o tamanho do questionário (16%), embora para alguns 

respondentes isso seja necessário devido à quantidade de temas e assuntos que 

precisam ser avaliados. O segundo ponto que se destaca é a avaliação positiva 

externada nesta questão por alguns respondentes, dentre os quais também se 

registram a indicação de que a CPA realizou melhoras significativas no instrumento 

nos últimos anos (15%). Mas é preciso atentar para as sugestões de melhoria que 

requerem atenção da CPA, a exemplo da adequação de escala em algumas 

questões (15%), especificamente sobre os pontos de fuga. Também foi indicada nas 

respostas abertas, por mais de uma vez, a ausência de questões no questionário, 

como avaliação de serviços de unidades especificais, temas/assuntos. 

Chama-se à atenção que alguns respondentes tiveram dificuldades de 

compreensão sobre algumas questões, considerando ser necessário observar tanto 

a relevância dos temas, a segmentação por perfil e ou unidades, diante dos 

desconhecimentos sobre os assuntos abordados ou simplesmente porque os 

respondentes sentiram falta de questões ligadas à rotina setorial, na maioria dos 

casos. 

É importante salientar que nesta edição registraram-se somente duas 

manifestações a respeito da discordância da integração da Avaliação Institucional à 

Avaliação de Desempenho dos servidores técnicos e de que poderia haver uma 

tendência a vícios nos resultados, o que era recorrente em edições anteriores da 

pesquisa. Isso demonstra que os servidores respondentes compreenderam a 

importância de ambas as avaliações, o que se infere ser um resultado das 
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mudanças implantadas pela CPA tanto na comunicação com público, quanto com a 

modificação do questionário e cálculo das notas.  

Registrou-se também uma queda na insatisfação quanto à divulgação das 

pesquisas e resultados, porém ainda permanecem algumas sugestões sobre a 

aplicação dos resultados na melhoria da instituição (5%). Apesar de ser um índice 

baixo, é preciso atentar para a divulgação da aplicação dos resultados em 

planejamento institucional. Por fim, não menos importante é a categoria “objetivos, 

clareza e abrangência” (5%), que demonstra que apesar do instrumento estar 

alinhado à realidade institucional, ainda carece de esclarecimento dos seus objetivos 

institucionais, como melhoria na abordagem desses objetivos, demonstrando sua 

importância e a totalidade de temas que cercam a instituição em suas atividades.  

Todas as categorias de análise e o respectivo percentual de participação 

estão apresentados no gráfico abaixo, e a íntegra das questões está publicada no 

site da CPA. 
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GRÁFICO 3 - CATEGORIAS DE ANÁLISE INSTRUMENTO DE PESQUISA 2020. 

 

FONTE: CPA UFPR – avaliação do instrumento de pesquisa (2020).
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2.5 RESULTADOS GERAIS DA PESQUISA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO REMOTO 

2020 

 

Durante o ano de 2020 foram ofertados dois ciclos emergenciais de ensino A 

CPA, em conjunto com a Comissão Especial de Acompanhamento do ERE, aplicou 

a pesquisa que avaliou as disciplinas ofertadas no segundo ciclo, assim como as 

condições de funcionamento dos cursos durante o ano de 2020. Neste capítulo, 

destacam-se os aspectos gerais da pesquisa, a partir da avaliação discente. Os 

resultados tabelados por setor, curso e disciplinas foram disponibilizados para as 

Coordenações de Cursos e encaminhados às Coordenações e Setores para análise 

específica e posterior retorno à CPA. Sobre os aspectos gerais, destacam-se: 

 

2.5.1 Avaliação de cursos 

 

As ações, políticas e programas de inclusão e diversidade durante o período 

remoto atenderam às expectativas dos estudantes que participaram da pesquisa de 

cursos se considerados os índices de satisfação “excelente, bom e regular”, 

principalmente em relação aos eventos que foram ofertados sobre os temas. 

Todavia, quando se observa o acolhimento e acompanhamento de estudantes, o 

número de respondentes que “não sabe responder” é bastante expressivo, acima de 

45%, enquanto as respostas não se aplicam estão entre 8 e 10%. 

Da mesma forma apresentam-se as ações de Assistência Estudantil. Chama 

a atenção que 21% dos respondentes não sabe opinar sobre as ações de apoio e 

incentivo para permanência na vida acadêmica devido à pandemia da COVID-19, e 

somente 3,18% apresentaram a resposta “não se aplica”. Já a comunicação sobre 

os programas e políticas de assistência estudantil apresenta índices menores de 

respostas “não sei responder”, e os programas aparecem bem avaliados pela 

maioria dos respondentes da pesquisa, acima de 47% de satisfação, considerando 

as opções “bom/excelente”. 

Dos respondentes, 1,73% informaram ter algum tipo de necessidade 

educacional; dentre eles, o maior número de respondentes informou que sua 

necessidade não estava listada na pesquisa (48%), seguido da opção TDHA (35%). 

As políticas de Gestão do Curso, no que se refere à formação acadêmica e à 

formação profissional, de maneira geral são bem avaliadas, entretanto persistem 
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índices insatisfatórios em torno de 13,44% para formação acadêmica e 14,35% para 

formação profissional, indicando espaço para melhoria dos currículos neste sentido. 

A avaliação do currículo em relação à oferta de atividades de extensão e de 

pesquisa apresentam índices consideráveis de respostas “não sei responder” acima 

de 18%, e de “ruim/péssimo” acima de 16%. Nessas atividades, os percentuais 

aparecem distribuídos de forma homogênea, indicando que há diferenças entre os 

cursos que demandam análise específica. 

A oferta de programas de tutoria e monitoria são bem avaliados por 27,93 e 

39,87% dos respondentes; igualmente há espaço para melhorias, se observados os 

índices insatisfatórios acima de 16%. 

As ações de redução de evasão e abandono são desconhecidas para 

31,16%, e os índices de ruim/péssimo chegam a 31%. Importante destacar que os 

professores avaliaram melhor essa questão no questionário aplicado aos servidores. 

Assim, infere-se que é preciso comunicar os discentes sobre as ações e políticas 

voltadas à permanência nos cursos. 

Apresenta uma avaliação bastante similar a questão que avalia a orientação 

e a formalização de estágios pelos cursos. Apesar de também ter um alto índice de 

respostas “não sei responder” (32,55%), apresentam 22% de insatisfação, sem 

prejuízo dos índices satisfatórios, destacando-se que 14,53% julgaram “bom”, e 

14,27% “regular”. A instituição tem investido na orientação das coordenações e 

professores e promoveu melhorias na comunicação com esses atores, mas apesar 

disso, essas informações não têm alcançado os estudantes a contento, inferindo a 

necessidade de proceder com novas ações nesse sentido. 

Ao abordar a eficácia da comunicação interna e externa da instituição 

considerando a página eletrônica do curso e do setor, e as redes sociais dos cursos, 

foi observado que a avaliação é satisfatória do ponto de vista da maioria dos 

respondentes. Necessário observar somente o índice acima de 12% de estudantes 

que disseram “não sei responder” sobre a página eletrônica do Setor e/ou redes 

sociais. É importante salientar que vários cursos promoveram melhorias em seus 

veículos de comunicação, conforme apontado nas análises dessas unidades sobre 

os resultados das avaliações de 2018 e 2019 encaminhadas à CPA, inclusive 

criando, através desses veículos, um canal estendido de atendimento para além do 

horário comum das coordenações. Observa-se nesse sentido que houve impactos 

positivos dessas mudanças. 
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Ao serem perguntados sobre as bibliotecas das quais fazem uso os 

estudantes respondentes apontam para a disponibilização do acervo físico e do 

acervo digital índices satisfatórios, embora também sejam registrados índices acima 

de 25% de desconhecimento, o que chama a atenção, pois houve modificações no 

atendimento que visaram manter o contato dos discentes com o acervo físico, e 

intenso investimento em acervo digital, o que mostra a necessidade de melhor 

comunicação destas ações. Isso está demonstrado pela avaliação da atualização do 

acervo digital e físico que também apresentam índices satisfatórios, mas da mesma 

forma, registram desconhecimento por parte de 42% dos estudantes respondentes. 

Ao observar a avaliação do atendimento, horário de atendimento, página eletrônica e 

a ferramenta de busca, registram-se as mesmas percepções satisfatórias, indicando 

que com poucas exceções a maioria dos respondentes sente-se atendido por esses 

serviços/ferramentas. Entretanto, os índices de respostas “não sei responder” 

continuam igualmente altos. Destaque-se que os cursos oferecidos pelo SIBI aos 

estudantes apresentam índices de desconhecimento acima de 55%. 

A avaliação das Secretarias de curso e das Coordenações no período 

remoto e presencial foram bem avaliadas por mais de 45% dos estudantes, contudo 

cabe observar que 23,13% não utilizou os serviços das Secretarias em 2020, assim 

como 10,92% não buscou atendimento das Coordenações. Já as secretarias de 

departamento registram índices de satisfação acima de 35%, mas o percentual dos 

estudantes que disseram não terem utilizado o serviço em 2020 igualmente é 

expressivo (40%). 

Em relação ao atendimento da PROGRAD, as unidades de estágios e 

atendimento ao público apresentam-se bem avaliados, mas poucos estudantes 

avaliaram essas unidades, visto que mais de 65% indicou não ter buscado 

atendimento e 71% não requereu nenhum tipo de ajuda da unidade de estágios. O 

mesmo ocorre com o atendimento da unidade de bolsas da PROEC. 

As unidades de assistência à saúde também apresentam índices baixos de 

procura, entretanto esse atendimento presencial também foi interrompido por conta 

da pandemia, o que pode ter levado à queda na procura, embora os servidores e 

médicos tenham continuado o acompanhamento de forma remota. O atendimento 

psicológico e pedagógico da PRAE registra as mesmas percepções. Seguem na 

mesma linha o atendimento da Superintendência de Inclusão Ações Afirmativas e 
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Diversidade (SIPAD) e da Ouvidoria com os maiores índices registrados para opção 

“não utilizei os serviços”, acima de 80%. 

Quanto à avaliação do Sistema de Gestão Acadêmica (SIGA), que começou 

operar em setembro de 2020, em substituição ao antigo Sistema de Informações 

para o Ensino (SIE), registrou-se avaliação positiva quanto: às funcionalidades 

disponíveis; ao atendimento às necessidades das atividades acadêmicas na 

universidade; facilidade de usar, aprender e operar; disponibilidade do sistema 

quando preciso; e segurança do sistema. Somente em relação à segurança chama a 

atenção o índice de 6% dos estudantes que não souberam responder. 

Isso também se observa na percepção dos estudantes sobre a UFPR 

Virtual, mas, diferente do SIGA, esse sistema apresenta índices maiores de 6% de 

respostas “não sei responder” em todas as opções listadas, e em relação à 

segurança, esse índice chega a 9,20%. 

Quanto às disciplinas cursadas pelos estudantes em período remoto e que 

foram canceladas, registrou-se que 38,88% dos respondentes cancelou uma ou 

mais disciplinas no período remoto do segundo ciclo. 

Quanto aos motivos de cancelamento, destacam-se as seguintes respostas: 

não consegui conciliar as atividades da(s) disciplina(s) com outras tarefas (trabalho, 

casa, cuidado de pessoas) ─ 9,49%; dificuldade na disciplina (conteúdo, 

acompanhamento, avaliação, etc.) ─ 10,03%; não ter se adaptado ao ensino remoto 

─  somente 4,34%; e carga horária de estudos excessiva - 5,44%. 

Quanto aos motivos para não ter cursado nenhuma disciplina na vigência do 

ERE, destacam-se: não conseguiria conciliar as atividades acadêmicas com outras 

tarefas (trabalho, casa, cuidado de pessoas) ─ 1,16%; não consegui vagas - 1,55%; 

preferi aguardar o retorno das atividades presenciais ─ 1,79%; e não foram 

ofertadas disciplinas em que eu pudesse me matricular ─ 1,90%. As opções que 

abordavam a falta de ambiente adequado ou de equipamentos registraram índices 

inferiores a 0,4%.  

Quando perguntados se no período especial de aulas cogitaram trancar ou 

abandonar o curso, 4,64% disseram que pensaram em abandonar; 13,27% em 

abandonar e trancar; e 1,29% disseram ter pensado em trancar o curso. 

Assinala-se que 33% dos estudantes respondentes não permaneceram na 

cidade onde o curso é ofertado. 
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E no caso de haver retorno presencial, 25,5% dos respondentes disseram 

que teriam condições de voltar para cidade onde é ofertado o curso imediatamente, 

e 7,47% disseram que não teriam condições. 

Quando perguntados sobre o que consideram ser a alternativa mais 

adequada para seu curso diante da atual conjuntura, destacam-se: retomar o 

calendário do 1º semestre de 2020 com um modelo híbrido de aulas (remotas e 

presenciais, nos casos necessários) - 47.23%; prorrogar o período especial, 

permitindo novos ciclos do ERE e mantendo suspenso o calendário - 34.10%; 

retomar o calendário do 1º semestre de 2020, mantendo as aulas na modalidade de 

ERE (remotas) - 14,20%. 

Por fim, tendo considerado a experiência com o ERE, foi perguntado se os 

estudantes acreditam ser possível, pós-pandemia, cursar disciplinas em um modelo 

híbrido: 64,15% respondeu sim e 35,85% não. 

 

2.5.2 Avaliação de disciplinas  

 

Sobre a avaliação do plano de disciplinas, observa-se que a apresentação 

do plano e o cumprimento foram bem avaliados, com índices de satisfação acima de 

75%. Da mesma forma, o enfoque visando o desenvolvimento de competências 

reflexivas e críticas no aluno, e a contribuição da disciplina para a formação 

acadêmica geral, também receberam percepções positivas com índices acima de 

73%. 

Na avaliação do plano quanto à carga horária assíncrona e a carga horária 

síncrona, registraram-se igualmente avaliações positivas, contudo sobre a carga 

assíncrona registram-se 13% de respostas ruim/péssimo, enquanto que para a 

carga síncrona esse resultado fica em torno de 9%. 

A avaliação do desempenho dos estudantes nas disciplinas considerando a 

modalidade remota registrou percepções positivas quanto à qualidade das 

atividades; cumprimento dos prazos; e relacionamento com colegas e professores. 

Iniciativa, proatividade, resiliência e espírito de coletividade apresentaram índices 

satisfatórios, demonstrando que os estudantes conseguiram adaptar-se à 

modalidade remota. A opção motivação, organização e concentração foi a que 

apresentou maior índice de insatisfação nesse bloco de questões ─ 14,42%. 
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Em relação à atuação do professor, no que se refere ao diálogo com a turma 

sobre a forma de aprendizado proposta e o diálogo com a turma sobre a forma de 

avaliação proposta, igualmente receberam índices maiores nas opções “excelente, 

bom e regular”, com índices de insatisfação de 12% em ambas. Observa-se 

avaliação semelhante quanto às datas, prazos e quantidade de tarefas solicitadas e 

as datas e prazos de avaliação. 

Para a avaliação do material didático, quanto a sua organização, 

acessibilidade, disponibilidade, diversidade e qualidade, registraram-se igualmente a 

percepção positiva pela maior parte dos respondentes. A diversidade e qualidade 

recebeu o maior índice de respostas “ruim/péssimo” desse bloco ─ acima de 11%. 

Já o controle de frequência nesse período apresentou índices bastante baixo 

de respostas “ruim/péssimo”, mas um índice de 5% de respostas “não sei 

responder”. 

Ainda sobre a atuação do professor, no que concerne à qualidade técnica 

das aulas ao vivo (conexão adequada, sem interferências, ruídos), disponibilidade 

para sanar dúvidas ou dar instruções, comunicação/interação com os(as) alunos(as) 

e compreensão com relação às dificuldades dos(as) estudantes durante o período 

remoto, observa-se satisfação pela maioria dos respondentes. Somente a 

compreensão com relação às dificuldades dos estudantes apresentou respostas 

“ruim/péssimo” acima de 10%. 

Tanto as ferramentas quanto os recursos digitais propostos para o período 

remoto foram bem avaliados, apresentando índices de insatisfação abaixo dos 6%. 

 

2.5.3 Considerações sobre as políticas e ações para o de ensino de graduação 

 

Esses resultados demonstram que a instituição, por meio de seus cursos, 

pró-reitorias e servidores, conseguiu produzir bons resultados, apesar da situação 

pandêmica e de incertezas para a continuidade das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Alguns pontos precisam ser observados em cada curso específico, o que 

será feito a partir das análises setoriais, para que se possa buscar soluções 

conjuntas para os próximos semestres/ciclo letivos. 

A seguir, destacam-se algumas ações implementadas pela Pró-reitoria de 

Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) para a continuidade da oferta de 

disciplinas e outras atividades acadêmicas, observado o contexto das medidas de 
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enfrentamento da pandemia da COVID-19 no ano 2020, que levaram a suspensão 

dos calendários acadêmicos dos cursos de graduação, pós-graduação e de 

educação profissional e tecnológica da UFPR: 

a) proposição de calendário especial ao CEPE para oferta de disciplinas 

nos cursos de educação superior, profissional e tecnológica da UFPR 

por meio de ensino remoto (Res. 59/20 e Res. 65/20); 

b) consolidação do projeto “UFPR Híbrida” criado na Coordenadoria de 

Integração de Políticas de Educação à Distância (CIPEAD) para 

fomentar, orientar, auxiliar e capacitar a comunidade acadêmica (mais 

precisamente, as coordenações de curso e docentes); 

c)   fortalecimento do projeto “Vivências Formativas para a Educação 

Híbrida” com participação da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, 

ampliando a oferta de capacitação docente e discente (monitores 

digitais) por meio de cursos, oficinas, assessoria pedagógica on-line, 

para oferecer o suporte necessário aos docentes para o 

desenvolvimento de atividades de ensino remoto emergencial; 

d) disponibilização, manutenção, oferta e treinamento para o uso da 

plataforma on-line UFPR Virtual como espaço institucional para a 

realização de atividades síncronas e assíncronas, por meio da 

Coordenadoria de Integração de Políticas de Educação a Distância e 

da Coordenadoria de Sistemas; 

e) implementação do Programa Emergencial de Monitoria Digital 

(Resolução nº 55/20 – CEPE), destinado ao apoio às disciplinas e 

atividades desenvolvidas de forma remota, por meio da 

Coordenadoria de Atividades Formativas e Estágios (COAFE); 

f)   orientação e acompanhamento das Coordenações de Curso, 

Departamentos e demais Unidades Administrativas da UFPR nos 

procedimentos administrativos necessários ao desenvolvimento das 

atividades de ensino dos cursos de educação superior, profissional e 

tecnológica em razão das medidas de enfrentamento da pandemia da 

COVID-19 no país. 
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2.6 ANÁLISE COMPARATIVA 2018-2019 

 

A CPA tem por competência acompanhar o alcance dos objetivos e das 

diretrizes traçado pela instituição, visando maior transparência dos pontos avaliados. 

Neste capítulo, é apresentada uma análise comparativa do biênio 2018-2019, que 

apoia o entendimento dos resultados de 2020 e, por consequência, o plano de ações 

em face dos resultados. 

 

2.6.1 Planejamento e avaliação 

 

Observa-se que a UFPR avançou na articulação entre os processos de 

integração do planejamento com a avaliação, contudo há espaço para melhorias no 

sentido de orientar a comunidade acadêmica sobre as funções e objetivos de cada 

tema. 

Sobre o tema do planejamento, os resultados e as análises das unidades 

apontam desconhecimento acerca do PDI da UFPR e um equívoco, na maioria das 

unidades, entre Plano de Desenvolvimento Institucional e Planejamento Interno. 

Além disso, é apontada uma ausência significativa de participação da comunidade 

acadêmica tanto na construção dos planejamentos internos quanto do próprio PDI. 

Esta deficiência demonstra que é preciso incentivar as unidades a construírem seus 

próprios planos, alinhados ao planejamento da instituição, mas que por sua vez seja 

dialógico, pelo debate com os atores que irão executar as ações, pois a participação 

fica restrita a cargos e funções de direção, e isto reflete na construção do PDI, pois 

embora este documento possa ser construído por “representação das unidades”, 

esta representação se dará muitas vezes via direção, por isso é preciso que a 

direção traga consigo os anseios de todos os seguimentos que compõem a sua 

unidade. Ainda, observa-se a ausência de divulgação e comunicação, bem como a 

necessidade de sensibilização da importância do documento para a instituição. 

Em relação ao tema da avaliação institucional, alguns pontos também se 

destacam e a CPA tem acompanhado. Um desses pontos é falta de conhecimento 

do planejamento. A CPA, ao medir o alcance do planejamento da instituição, conclui 

que os respondentes não compreendem a relevância dos temas tratados porque não 

conhecem o planejamento institucional. 
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A CPA tem solicitado aos gestores, nos últimos três anos, o feedback sobre 

os resultados das pesquisas acompanhado de “ações em prol desses resultados”, o 

que já promoveu melhorias no sentido do entendimento de que a Avaliação é um 

instrumento de gestão. Todavia, algumas unidades ainda se detêm em uma leitura 

dos dados sem apresentar ações efetivas. Esse feedback é importante para que a 

CPA promova o conhecimento dos públicos participantes das pesquisas sobre a 

“resposta” ou providências possíveis face às demandas apresentadas, e os fatores 

de sucesso, sendo este o “resultado” esperado tanto pela comunidade acadêmica 

quanto pelos órgãos externos, entendidos como “o uso efetivo dos resultados da 

avaliação para a comunidade”. Nesse sentido, ainda é necessário fortalecer a 

parceria entre planejamento e avaliação, visando dar visibilidade a ambos. 

O PDI 2017-2021 não contempla nenhum objetivo sobre essas áreas, 

somente aborda no documento o acompanhamento (PROPLAN) e a Avaliação 

(CPA). 

 

2.6.2 Infraestrutura: 

 

Essa é área mais frágil na instituição. Em relação às atividades acadêmicas, 

destacam-se nos relatórios, tanto de direções setoriais quanto de coordenações de 

cursos, as deficiências das salas de aula quanto ao espaço físico, aos 

equipamentos, à rede wi-fi, e aos mobiliários, e as deficiências dos gabinetes dos 

professores quanto ao espaço e à disponibilidade. Os laboratórios demandam 

especial atenção. Embora a avaliação da pós-graduação seja melhor que da 

graduação, ainda assim são apontadas como necessidades a aquisição de 

equipamentos e de insumos/materiais, o espaço físico em menor proporção, sem 

prejuízo da manutenção preventiva e corretiva, especialmente em áreas que 

demandam resfriamento e que enfrentam problemas com a aquisição, instalação e 

manutenção de ar-condicionado. O PDI vigente possuiu objetivos que tratam de 

expansão do ensino tanto da pós-graduação quanto da graduação. 

A estrutura administrativa também apresenta demandas, todavia, neste 

caso, está mais focada no espaço físico, ergonomia e falta de equipamentos.  

A acessibilidade demanda observação. A avaliação é bastante negativa em 

todas as unidades, e identifica-se a ausência de condições de acessibilidade nos 
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campi e edifícios, tanto quanto a necessidade de manutenção de áreas e 

equipamentos (elevadores). 

A SUINFRA, em sua análise para o Relatório de 2018, fez alguns 

apontamentos sobre as dificuldades de manutenção preventiva e corretiva, a saber: 

a deficiência financeira também tem influenciado e causando impactos negativos na 

contratação de mão-de-obra terceirizada, há uma quantidade insuficiente de 

funcionários para prestar serviços e atender as necessidades de manutenção da 

UFPR (SUINFRA, 2018). 

Entretanto, as análises das direções apontam a compreensão sobre as 

dificuldades orçamentárias para fazer frente a essas demandas, especialmente em 

razão do contingenciamento de recursos para a educação superior pública nos 

últimos anos. 

Os estacionamentos foram alvos de avaliações insatisfatórias tanto por sua 

ausência em alguns campi, quanto pela falta de segurança e condições estruturais. 

Os resultados apontam que o crescimento do número de alunos e servidores é o 

principal motivo da deficiência, e que para resolver esse problema a instituição 

demandaria investimento em obras, cujos recursos não estarão disponíveis em curto 

e médio prazo. Por outro lado, há situações que podem ser resolvidas com a 

melhoria na sinalização e destinação de vagas, assim como com o “controle de 

acesso” dessas áreas a partir da identificação dos usuários, especialmente em 

locais como o Centro Politécnico, o que retoma à questão da segurança. 

Assim, a segurança, tanto patrimonial quanto pessoal, foi um tema de 

destaque negativo em 2018 e 2019. A ausência de iluminação nos diversos campi, 

setores, unidades administrativas e acadêmicas, e os relatos de assaltos e de 

tentativas de violência são temas unânimes na UFPR, na sede e fora da sede. 

Muitos relatos e sugestões de implantação de melhor controle de acesso aos campi 

e edifícios da instituição foram registrados, assim como o uso de câmeras de 

monitoramento. Em muitos relatos de servidores, observa-se que há um 

entendimento no sentido de se tratar de prédios públicos, com livre acesso, mas isso 

não impede que se faça um controle dos visitantes e dos alunos e exija-se dos 

servidores o uso de crachá. 

É preciso destacar que a CPA alterou algumas questões para melhorar o 

entendimento, esclarecendo que “segurança patrimonial difere de segurança 

pessoal”. Esta alteração ajudou a medir melhor os casos de “violência e tentativa de 
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violência em ambientes da instituição”. Por isso também se identificou que o 

contingente de empregados terceirizados é insuficiente. Algumas unidades relatam 

que não há nem a presença de recepcionista em áreas que possuem diversos 

equipamentos passíveis de serem furtados ou roubados. É o caso das clínicas de 

odontologia, citando um único exemplo, dentre tantos. Mesmo quando há 

recepcionista, é difícil a identificação do público. Por exemplo, se a recepção 

percebe uma pessoa carregando um computador, não sabe dizer se é um estranho 

em ato de roubo ou se é um servidor. O uso do crachá ajudaria neste sentido. 

A questão da iluminação apresentou alguma melhora, conforme relatos das 

direções e da SUINFRA, no sentido de troca de lâmpadas antigas por leds, em 

parceria com a Companhia Paranaense de Energia (COPEL). 

A instituição tem uma comissão para discussão sobre a segurança e esse 

tema foi inserido no PDI. 

 

2.6.3 Gestão  

 

Em que pese os esforços da instituição na transparência das ações, ainda 

há pontos a serem observados, especialmente no que se refere à transparência do 

orçamento da UFPR. Observa-se que, assim como ocorre com o desenvolvimento 

do PDI, isso fica restrito aos cargos de direção, e esse desconhecimento fica 

evidente nas pesquisas causando descontentamento. 

Da mesma forma, a burocracia envolvida nos processos da instituição no 

que se refere ao uso de recursos financeiros, embora seja inerente a instituição 

pública certa lentidão devido às medidas de controle necessárias para investimentos 

e despesas, as regras não estão claras para a comunidade acadêmica. Nesse 

sentido, citam-se também as avaliações negativas em relação ao FDA, que não se 

referem ao processo de seleção de projetos, mas as dificuldades de uso dos 

recursos em razão de uma falta de articulação entre a liberação dos recursos e a 

abertura de processos licitatórios. 

Por outro lado, observou-se nesses dois anos um processo de melhoria nos 

sistemas de TI, tanto internos quanto externos, pois dirimiu os problemas com 

extravios de processos, e o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) tem sido usado 

também como um canal de divulgação de informações. A intranet e o correio 

eletrônico institucional ajudaram a dirimir as deficiências comunicativas e deram 
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agilidade às ações. Porém, ainda há necessidade de integração de sistemas, devido 

à duplicidade de registros que é preciso fazer, como informações de servidores, por 

exemplo. 

Neste cenário, destaca-se o SIGA, que em 2019 foi avaliado pela pós-

graduação, apontando poucos pontos a serem melhorados. A PROGEPE, também 

em 2019, passou a usar este sistema para avaliação de desempenho dos servidores 

técnicos, o que também gerou impactos tímidos no começo, devido à necessidade 

adaptação dos servidores. 

Quanto às atividades de Extensão, é importante lembrar que até 2019 o 

antigo sistema ainda operava, por isso a avaliação é bastante negativa, 

especialmente na burocracia e entraves do Sistema Integrado de Gestão da 

Extensão (SIGEU). 

As decisões colegiadas também precisam de maior agilidade na instituição e 

é preciso incentivo às direções para empreenderem formas de divulgação interna, 

pois observa-se que em alguns casos o problema é interno, em que sites são 

desatualizados e carecem de objetividade e clareza na transmissão das 

informações. Servidores e alunos costumam consultar os sites de suas unidades, 

porém as informações atualizadas concentram-se no Portal da UFPR. As redes 

sociais têm desempenhado um papel importante, principalmente para as 

coordenações de cursos. 

 

2.6.4 Assistência estudantil 

 

Em geral há uma avaliação positiva dos programas, mas a quantidade 

inadequada de bolsas é um tema sempre abordado nas pesquisas. 

 

2.6.5 Responsabilidade social 

 

Observou-se que houve uma melhora na compreensão das ações e políticas 

implementadas pela UFPR para os temas de inclusão e diversidade, principalmente 

após a criação da Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade 

(SIPAD), mas ainda há aspectos a serem tratados, especialmente sobre a inclusão. 

Observou-se que há um desconhecimento dos objetivos que se deseja alcançar 

para que as políticas e ações sejam efetivas, assim como uma mudança cultural 
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para tratar dos temas, em todos os seguimentos. Mas é importante lembrar que o 

PDI 2017-2021 reconheceu essa demanda e previu eventos e capacitação de 

servidores para que possam estar em condições de recepcionar, acolher e apoiar a 

permanência de estudantes, observando as políticas de inclusão e diversidade. É 

importante continuar investindo nessas ações. Porém, quando se trata de olhar para 

os servidores no que se refere à inclusão, esse cenário se inverte, inferindo que as 

políticas não chegam a esse público. 

Igualmente, não se pode considerar como satisfatórias as políticas de 

sustentabilidade e preservação do meio ambiente, especialmente no que se refere à 

coleta e destinação correta de resíduos, lixo e principalmente de elementos que 

poluem o meio ambiente. São queixas que se repetem a cada avaliação, sem indicar 

níveis de melhora de um ano para o outro. 

Em relação à coleta de lixo, é evidente a preocupação da comunidade 

universitária sobre o tema, demonstrando sua responsabilidade. Todavia, segundo 

os servidores, as empresas terceirizadas não preparam seus funcionários, pois em 

lugares onde há lixeiras destinadas a cada tipo de lixo, os funcionários os recolhem 

em sacos comuns, prejudicando a separação que é feita pelos servidores. Ainda, há 

lugares onde não existem lixeiras apropriadas. 

Essa situação se repete quando se trata da coleta de resíduos, sendo que a 

situação é mais preocupante, pois algumas unidades informam que não sabem 

como proceder ou que não possuem condições de descartar de forma correta seus 

resíduos. 

A economia de energia elétrica e água também é preocupante. Nesse 

sentido, observa-se que há esforços em algumas instâncias e descaso em outras. 

Registraram-se sugestões para “incentivar, orientar e criar a cultura de preservação 

dos recursos na instituição”. Todavia, verifica-se que há dúvidas em relação a quem 

compete conduzir esse processo, se seriam ações individualizadas, de cada 

unidade, ou de âmbito institucional, demonstrando que é preciso ações nas duas 

pontas. 
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2.6.6 Extensão e cultura 

 

As atividades artístico-culturais são bem avaliadas, porém pouco conhecidas 

pela comunidade interna, incluindo-se aí os programas, exposições, visitas guiadas 

e outras atividades dos museus UFPR. No que se refere às bolsas de Extensão, 

assim como as políticas de Assistência Estudantil, infere-se que há uma significativa 

melhoria na compreensão dos procedimentos burocráticos, mas o número de bolsas 

se mostrou insuficiente. 

 

2.6.7 Mobilidade internacional e nacional 

 

Os programas são poucos conhecidos, e registrou-se a ausência de oferta 

em algumas áreas de conhecimento, sendo preciso levantar com os cursos cada 

demanda específica. 

 

2.6.8 Captação de recursos externos 

 

Observa-se a necessidade de ações de incentivo e orientação para Setores 

e docentes, principalmente. Entretanto, onde há ações nesse sentido, destacam-se 

a resolução de demandas de investimento em equipamentos e até em reformas, 

como é o caso do Setor de Biológicas, por exemplo, que foi contemplado em um 

edital e planeja utilizar os recursos para dirimir problemas de telhado no Setor. 

 

2.6.9 Pesquisa, pós-graduação, iniciação científica e tecnológica 

 

A PRPPG, por meio da Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico, apoiou a execução de uma pesquisa própria para levantar as 

demandas da pós-graduação, em parceria com a CPA. Essa ação resultou no 

levantamento de objetivos e diretrizes que estão contemplados no PDI e dão conta 

do desenvolvimento dessas áreas. Destacam-se as avaliações satisfatórias dos 

programas e suas respectivas secretarias. Em relação aos docentes e orientadores, 

é visível a grandeza desses programas. Mas se aponta a necessidade de coordenar 

ações em relação à visibilidade de projetos na UFPR, com a formalização do Banco 

de Projetos, o incentivo à publicação e o fomento das disciplinas transversais. 
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Os resultados das análises apontam condições satisfatórias nos processos 

de bolsas de pesquisa, porém, quando se trata de valores, a avaliação é 

insatisfatória, provavelmente resultado das políticas de contingenciamento dos 

órgãos de fomento. 

O Centro de Assessoria e Publicação Acadêmica (CAPA) vem 

desenvolvendo um trabalho excelente, registrado nas pesquisas pelos que dele já 

fizeram uso, porém demanda melhor divulgação a respeito de seus propósitos na 

instituição. 

 

2.6.10 Ensino de graduação 

 

Os cursos de graduação de forma geral são bem avaliados, poucos 

registram insatisfação com as secretarias, coordenações e professores. Contudo, 

quando se trata da infraestrutura, conforme já abordado, a percepção é menos 

satisfatória. A despeito disso, já se observou alguma melhora nos campi avançados 

em 2019, principalmente em Pontal do Paraná. 

Em relação à integração entre graduação e pós-graduação, observa-se que 

a instituição caminhou no sentido de prever objetivos no PDI para aprimorá-la, 

todavia nos relatórios de 2018 e 2019 ainda não se observaram impactos das 

políticas planejadas. 

O mesmo ocorre com a Extensão. Espera-se que as medidas adotadas com 

a aprovação da Resolução nº 57/2019-CEPE tragam mudanças nesse sentido. 

Permanecem necessárias ações para dirimir a retenção, evasão e abandono 

dos cursos. Observou-se que a UFPR tomou providências quanto a isso, por meio 

da PROGRAD, no entanto, não se observaram os impactos dessas políticas na 

avaliação de 2018 e 2019, especialmente sobre o “esclarecimento e orientação” dos 

cursos. Por outro lado, o relacionamento entre as Coordenações e a PROGRAD 

apresentou significativa melhora. 

 

2.6.11 Bibliotecas e restaurantes universitários 

 

Em relação à satisfação com os serviços e o atendimento das diversas 

unidades, cabe destacar que o Sistema de Bibliotecas e os Restaurantes 

Universitários têm sido bem avaliados ao longo dos anos. 
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Em relação ao Sistema de Bibliotecas, no entanto ainda se identifica a 

carência de obras no acervo físico e digital, assim como ações que promovam o 

acesso aos estudantes e servidores que possuem algum tipo de necessidade 

especial. 

Especificamente sobre o curso de Letras Libras, observou-se também essa 

demanda nos instrumentos de avaliação. Essas dificuldades de acessibilidade digital 

estão em discussão com a COSIS/PROGRAD, que tem trabalhado com a CPA para 

dirimir as dificuldades destes públicos. Assim, a COSIS irá inserir no SIGA as 

avaliações discentes, incorporando melhorias que foram apontadas pelas 

coordenações de cursos em suas análises. 

Em relação aos Restaurantes Universitários, há demanda de 

construção/ampliação de unidades. 

 

2.6.12 Gestão de pessoas 

 

Sobre a Gestão de Pessoas na instituição, identificam-se melhorias na 

compreensão dos servidores sobre os processos de Avaliação de Desempenho, 

mas ainda há espaço para melhorias, principalmente no que se refere à integração 

da Avaliação Institucional no processo. A CPA e a PROGEPE, cada uma 

observando suas competências, fizeram mudanças de sistema, de cálculo de notas 

e de divulgação, assim como a Resolução nº 21/2008-COPLAD, que passou por 

uma recente revisão de critérios. Porém, outras ações ainda precisam ser tomadas 

no que se refere ao estágio probatório e à avaliação docente, principalmente. 

Igualmente, os processos de capacitação e qualificação necessitam de 

atenção, embora a instituição tenha avançado coletando informações das unidades 

para o Plano de Desenvolvimento de Pessoas. Quanto à qualificação, especialmente 

os programas de pós-graduação, os servidores apontam essa demanda há algum 

tempo, indicando necessidade de investimento em instituições privadas, o que em 

certa medida foi atendido com o Programa de Incentivo à Qualificação (PIQ), e 

sugerem um programa de pós-graduação destinado a servidores da instituição, que 

apresentam dificuldades não somente financeiras, mas também a compreensão de 

chefias sobre a necessidade de qualificação de servidores. É recorrente a indicação 

de que a regra de se destinar vagas da pós-graduação na UFPR a servidores 

técnico-administrativos não está sendo cumprida. 
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Observou-se que o interesse dos servidores por desenvolvimento, no que se 

refere à capacitação, é maior no que diz respeito ao desempenho de suas 

atividades. Assim, infere-se que um programa de capacitação/formação continuada 

seria bem-vindo em todas as áreas de atuação, inclusive na docência. 

 

2.6.13 Assistência à saúde 

 

Destaque-se a avaliação positiva da unidade de saúde Casa 4. A Casa 3 

apresenta demandas de infraestrutura. E, em todos os níveis, a quantidade de 

profissionais para atender alunos e servidores é insuficiente. 

 

2.6.14 Complexo Hospital de Clínicas (CHC) 

 

Os apontamentos do Complexo em 2018 e 2019 refletem a necessidade da 

pesquisa específica que foi aplicada em 2020, em parceria com a Superintendência 

do CHC. Destaca-se a baixa participação dos servidores UFPR em atuação no CHC 

nas pesquisas, devido ao pouco conhecimento das políticas, ações, programas e 

planejamento da UFPR. Muitos servidores apontavam que não se identificavam com 

os temas abordados, e sentiam-se desmotivados a participar das pesquisas, assim 

como se sentiam revoltados em relação às notas de Avaliação de Desempenho que 

recebiam, devido à falta de avaliação da realidade do CHC, quanto ao planejamento, 

estrutura e processos burocráticos próprios. 

 

2.7 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

 

2.7.1 Políticas e ações que envolvem o desenvolvimento da pesquisa científica e 

tecnológica 

 

Em 2020, a Coordenadoria de Pesquisa Científica e Desenvolvimento 

Tecnológico propôs à Comissão Própria de Avaliação a unificação dos questionários 

de autoavaliação, visto que o público, em sua maioria, coincide. 

Desta forma, apresentam-se aqui os dados referentes ao tópico Políticas de 

Apoio, Gerenciamento e Divulgação da Pesquisa Científica e Tecnológica que são 

pertinentes a esta Coordenadoria. 
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Inicialmente destacam-se os principais temas abordados na questão aberta: 

comentários e sugestões em relação ao tema da Pesquisa Científica e Tecnológica. 

Um dos pontos mais abordados refere-se à burocracia dos processos de 

aquisição de materiais e serviços, que, por vezes impede ou atrasa a execução dos 

projetos de pesquisa. Cabe ressaltar que, em 2020, e devido à Instrução Normativa 

Nº 40 do Ministério da Economia, foi necessária a elaboração de Estudo Técnico 

Preliminar (ETP) para cada processo de aquisição, o que acabou alterando o fluxo 

dos processos e aumentando os prazos de execução. Faz-se necessário, deste 

modo, uma reanálise, por parte das unidades responsáveis, do fluxo dos processos 

de compras para a definição dos papéis e prazos que possa atender aos anseios da 

comunidade. 

Ressalta-se também que em 2020, por orientação da NOTA 

00253/2019/GAB/ PROC/PFUFPR/PGF/AGU, foi necessária a vinculação de todas 

as aquisições destinadas à pesquisa científica a um projeto de pesquisa registrado 

na instituição. Nesse sentido, o Banco de Projetos de Pesquisa (BPP/UFPR) 

ofereceu esse suporte e permitiu o andamento dos processos. 

Também foi apontada por alguns servidores a falta de técnico que dê 

suporte às atividades laboratoriais de modo a promover a segurança e preservação 

dos equipamentos, ainda mais em tempos de pandemia. Essa é uma demanda 

recorrente dos pesquisadores e precisará ser tratada em conjunto com a Reitoria e 

Pró-reitoria de Gestão de Pessoas. 

Outro ponto comentado foi a considerada falta de apoio para a realização de 

pesquisa para os docentes que não estão vinculados à pós-graduação e que não 

estão em áreas experimentais. Por mais que nos últimos anos a Coordenadoria de 

Pesquisa tenha empenhado esforços para o apoio das atividades de pesquisa por 

meio dos diversos Editais Internos, será necessário o fortalecimento e ajuste desses 

editais de modo a atender esse público e fomentar a pesquisa em todas as áreas da 

instituição. 

Outro item citado foi a alegação de dificuldades para a criação de Grupos de 

Pesquisa na plataforma do Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional 

de Pesquisa (CNPq) devido aos critérios estabelecidos. Cumpre, dessa forma, 

esclarecer que os critérios para identificação do líder de um grupo de pesquisa 

foram adotados baseados nos requisitos estabelecidos pelo CNPq e flexibilizados 

com a inclusão de evidências que permitam demonstrar a liderança na área de 
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pesquisa de pertinência ao grupo a ser criado, contornando assim restrições 

frequentemente encontradas pela contabilização apenas das publicações científicas. 

Por fim, também foram apontados casos de falta de espaço físico e perdas 

devido às fortes chuvas que impactaram e impactam o desenvolvimento das 

atividades de pesquisa. Esta é uma demanda que também é recorrente na 

Universidade devido a sua dimensão. Nos últimos anos, a escassez de recursos 

para investimentos tem afetado a possibilidade de iniciar novas obras e adquirir 

novos equipamentos a serem utilizados para a Pesquisa. No entanto, cumpre 

ressaltar que a Universidade não tem medido esforços para atender esses anseios. 

Atualmente, estão em andamento as obras dos Condomínios de Laboratórios 

envolvendo o Centro de Desenvolvimento e Inovação em Materiais e Biomateriais 

(CDIM), o Observatório Multidisciplinar de Meio Ambiente (OMMA), o Núcleo de 

Modelagem e Computação Científica (NMCC) e o Centro de Genômica Estrutural e 

Funcional (CGEF), que estão sendo construídos em parceria com a FUNPAR, com 

recursos próprios e da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), por meio da 

participação de Editais para esse fim. Também como resultado de participação em 

Edital FINEP, será possível a contratação da elaboração de projetos executivos para 

a atender às demandas do Setor Palotina e também do Centro Politécnico nas áreas 

de Energia e Recursos Naturais. 

Passamos então a analisar as questões objetivas relacionadas ao tópico 

Políticas de Apoio, Gerenciamento e Divulgação da Pesquisa Científica e 

Tecnológica. 

QUESTÃO 37: A divulgação e a informação de apoio à pesquisa científica e 

tecnológica na UFPR. 

A divulgação e a informação de apoio à pesquisa científica e tecnológica na 

UFPR é vista como excelente ou bom por 73% dos docentes e 72% dos técnicos 

administrativos. A Coordenadoria de Pesquisa tem se empenhado no intuito de 

divulgar as oportunidades de apoio à pesquisa científica e tecnológica por meio do 

Boletim de Editais de Apoio à Pesquisa, que faz um levantamento e prospecção dos 

editais de apoio à pesquisa abertos junto a diversas agências de fomento, tanto 

nacionais quanto internacionais, e encaminha semanalmente, via e-mail, às 

Direções de Setores, Coordenações dos Programas de Pós-Graduação e Membros 

do Comitê Assessor de Pesquisa para divulgação à comunidade. 
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Para o mesmo público, é enviado também o boletim Pesquisa em Foco com 

assuntos relevantes à pesquisa tais como seminários on-line, artigos e vídeos que 

tem o potencial de facilitar e fortalecer o trabalho de pesquisa. 

Para 2021, pretende-se fortalecer os boletins e estudar maneiras juntamente 

ao Comitê Assessor de Pesquisa e a Superintendência de Comunicação e Marketing 

garantindo que a informação chegue a todos. 

 

GRÁFICO 4 - DIVULGAÇÃO E A INFORMAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA NA UFPR. 

 

FONTE: Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/PRPPG (2021). 

 

QUESTÃO 38: A divulgação externa da pesquisa científica e tecnológica 

desenvolvida na UFPR. 

A divulgação externa da pesquisa científica e tecnológica desenvolvida na 

UFPR é avaliada como excelente ou bom por 42% dos docentes e 59% dos técnicos 

administrativos, e como regular por 33% dos docentes e 31% dos técnicos 

administrativos. 

Há espaços para melhorias, em especial na necessidade da realização da 

ponte entre o pesquisador responsável e as unidades responsáveis pela divulgação 

para a sociedade. Todavia, destacam-se duas iniciativas que deram grande 

visibilidade dos projetos desenvolvidos pela UFPR, em especial nessa época de 

pandemia. Tratam-se de iniciativas da Superintendência de Comunicação e 

Marketing e da Agência Escola. A Superintendência de Comunicação e Marketing 

(SUCOM) fortaleceu a divulgação nas mídias externas (com destaque para as 

nacionais) e lançou novas formas de distribuição desse conteúdo para o público 

interno e externo (via newsletter e celular). A Agência Escola criou o Banco de 
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Pautas COVID-19, que ajuda a popularizar a ciência e a fortalecer a divulgação 

científica, e o podcast “Fala Cientista”, em que pesquisadores da UFPR falam sobre 

seus trabalhos e sobre a importância da Ciência no cotidiano das pessoas. 

Ademais, a consolidação do Banco de Projetos de Pesquisa da UFPR e a 

proximidade da liberação de consulta à sociedade irão alavancar a divulgação e o 

acesso às pesquisas desenvolvidas. 

 

GRÁFICO 5 - DIVULGAÇÃO EXTERNA DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

DESENVOLVIDA NA UFPR. 

 

FONTE: Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/PRPPG (2021).  

 

QUESTÃO 39: O banco de projetos de pesquisa científica e 

desenvolvimento tecnológico (BPP/UFPR). 

O Banco de Projetos de Pesquisa foi avaliado como excelente ou bom por 

56% dos docentes e 59% dos técnicos administrativos, e como regular por 29% dos 

docentes e 17% dos técnicos administrativos. 18% dos técnicos administrativos 

escolheram a opção não se aplica, muito provavelmente por não utilizarem essa 

funcionalidade do SIGA, que é direcionada quase que exclusivamente aos docentes. 

O BPP foi projetado dentro do SIGA/UFPR e tem por objetivo registrar os 

projetos de pesquisa dos docentes na UFPR (incluindo equipe e produtos 

associados), bem como dar visibilidade às atividades desenvolvidas por meio de 

uma ferramenta de busca que ficará disponível para a sociedade como um todo. 

Esta ferramenta de busca possibilitará, de forma mais fácil e eficiente, identificar as 

especialidades dos docentes e as pesquisas desenvolvidas no âmbito da UFPR, 

contribuindo para aproximar a pesquisa cientifica e tecnológica da sociedade. 
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A ferramenta de registro e o fluxo de aprovação são relativamente novos, o 

que acaba gerando dúvidas aos usuários, e para isso a Coordenadoria de Pesquisa 

tem trabalhado junto com os Comitês Setoriais de Pesquisa para sanar as 

dificuldades que possam surgir. Essa é uma ferramenta que dá visibilidade e 

transparência às atividades de pesquisa dos docentes, conforme consta em 

contrato. 

Para 2021, a Coordenadoria de Pesquisa pretende fortalecer as campanhas 

de registros de projetos de pesquisa, bem como da vinculação da produção de cada 

projeto, de modo a evidenciar a realidade de produção científica da UFPR. 

 

GRÁFICO 6 - BANCO DE PROJETOS DE PESQUISA (BPP).  

 

FONTE: Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/PRPPG (2021). 

 

QUESTÃO 40: As Políticas de acompanhamento de projetos de pesquisa 

científica e tecnológica. 

As políticas de acompanhamento de projetos de pesquisa científica e 

tecnológica foram avaliadas como excelente ou boa por 46% dos docentes e 58% 

dos técnicos administrativos. Dessa forma, denota-se que há espaço para melhorias. 

A Coordenadoria de Pesquisa tem trabalhado de modo a dar confiabilidade e 

lastro às atividades de pesquisas no âmbito da UFPR. Por este motivo, idealizou o 

Banco de Projetos de Pesquisa, elaborou e publicou a Instrução Normativa nº 03 – 

PESQUISA/PRPPG/UFPR, que dispõe sobre os requisitos mínimos para cadastro e 

aprovação de projetos de pesquisa na UFPR, propôs a atualização da Resolução 

68/95-CEPE para dar maior força ao Comitê Setorial de Pesquisa e apresentou a 

proposta de resolução para a substituição da Resolução nº 77/04 - CEPE, 
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considerando a nova dinâmica de registro de projetos de pesquisa na UFPR. A 

proposta considerou: a desativação do Banpesq/Sistema Thales; a implementação 

do novo sistema de registro de pesquisa - Banco de Projetos de Pesquisa da UFPR; 

a necessidade de aprovação dos projetos de pesquisa em duas instâncias internas, 

conforme recomendações dos órgãos de controle; e a definição e os detalhamentos 

dos produtos de pesquisa e das atividades acadêmicas correlatas no âmbito da 

UFPR. 

Após a aprovação dessa proposta de resolução, caberá à Coordenadoria 

tomar novas iniciativas de divulgação e acompanhamento, orientadas por Instrução 

Normativa, e com novas rodadas de reuniões setoriais para incentivo e 

esclarecimentos. 

 

GRÁFICO 7 - POLÍTICAS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA. 

 

FONTE: Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/PRPPG (2021). 

 

QUESTÃO 41: O desenvolvimento das pesquisas no período das atividades 

remotas. 

Devido à pandemia da COVID-19 e a obrigatoriedade do trabalho remoto, as 

atividades de pesquisa foram parcialmente impactadas, em especial as pesquisas 

de campo e as pesquisas experimentais. As pesquisas continuaram em 

desenvolvimento na medida do possível, todavia, na grande maioria dos casos, 

tiveram seu cronograma de execução estendido. Esse impacto pode ser verificado 

no gráfico abaixo, onde 40% dos docentes e 57% dos técnicos administrativos 

consideraram que o desenvolvimento das pesquisas no período das atividades 
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remotas foi excelente ou bom, e 33% dos docentes e 24% dos técnicos 

administrativos avaliaram como regular. 

A Coordenadoria de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico 

está ciente que, em particular, o impacto foi grande nas pesquisas que têm 

atividades laboratoriais, e emitiu informativo aos pesquisadores quanto ao "Acesso 

aos Laboratórios de Pesquisa Durante a Pandemia", levando em consideração as 

determinações da Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação do 

Coronavírus na UFPR. O acesso aos laboratórios de pesquisa por parte de docentes 

e técnicos administrativos deve ser informado/autorizado pela direção do Setor, Pró-

Reitores ou Chefias equivalentes. O acesso dos estudantes aos laboratórios de 

pesquisa deve ser previamente autorizado e justificado pelo professor responsável e 

comunicado ao Diretor do Setor, Pró-reitoria ou unidade equivalente onde o trabalho 

acadêmico é realizado. 

No entanto, cumpre esclarecer o esforço dos pesquisadores em manter suas 

pesquisas em andamento valendo-se dos recursos da tecnologia da informação e 

dos encontros presenciais limitados, sempre respeitando as medidas de prevenção 

determinadas. 

 

GRÁFICO 8 - DESENVOLVIMENTO DAS PESQUISAS NO PERÍODO DAS ATIVIDADES 
REMOTAS. 

 

FONTE: Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/PRPPG (2021).  

 

QUESTÃO 42: A Atuação do Comitê Setorial de Pesquisa (CSPq). 

A Coordenadoria de Pesquisa vem se esforçando para dar o papel de 

protagonismo aos Comitês Setoriais de Pesquisa, em especial para a aprovação e o 

acompanhamento dos projetos de pesquisa dos seus respectivos setores, de modo 
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a dar confiabilidade e rastreabilidade aos projetos desenvolvidos. A atuação dos 

CSPq foi avaliada como excelente ou bom por 69% dos docentes, que possuem 

maior demanda, e por 50% dos técnicos administrativos, visto que 26% deles não 

souberam opinar. 

Em 2020, a Coordenadoria de Pesquisa, com a auxílio da Coordenadoria de 

Iniciação Científica, elaborou proposta de Resolução que regulamente o 

funcionamento do Comitê Assessor de Pesquisa (CAPq), do Comitê Assessor de 

Iniciação Científica (CAIC) e dos Comitês Setoriais de Pesquisa (CSPq), em 

substituição à Resolução 68/95 - CEPE. 

A Resolução nº 25/2020, que foi posteriormente aprovada pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, tem o intuito de estabelecer critérios para a 

composição dos diversos comitês, além de designar suas atribuições e outras 

providências. Essa Resolução foi demasiadamente importante para a comunidade 

científica da UFPR, pois consolidou de vez os comitês que auxiliam tanto a pesquisa 

na universidade. 

O Comitê Assessor de Pesquisa (CAPq) teve uma participação ativa durante 

a gestão, reunindo-se mensalmente para avaliar as inúmeras demandas submetidas 

aos editais publicados pela Coordenadoria de Pesquisa, além de contribuir com a 

divulgação e elaboração das ações relacionadas à pesquisa que foram feitas pela 

Coordenadoria. Já a atuação dos Comitês Setoriais de Pesquisa (CSPq) foi 

essencial para o bom funcionamento do BPP/UFPR. 

 

GRÁFICO 9 - ATUAÇÃO DO COMITÊ SETORIAL DE PESQUISA – CSPQ. 

 

FONTE: Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/PRPPG (2021). 
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QUESTÃO 43: As Políticas de incentivo à comunidade interna para 

participação em editais nacionais e internacionais de pesquisa científica e 

tecnológica. 

As Políticas de incentivo à comunidade interna para participação em editais 

nacionais e internacionais de pesquisa científica tecnológica foram avaliadas como 

excelente ou bom por 56% dos docentes e 62% dos técnicos administrativos. 

Como mencionado anteriormente, a Coordenadoria de Pesquisa tem 

divulgado semanalmente o Boletim de Editais de Apoio à Pesquisa, com um 

levantamento e prospecção dos editais de apoio à pesquisa abertos junto a diversas 

agências de fomento, tanto nacionais quanto internacionais, e encaminha, via e-mail, 

às Direções de Setores, Coordenações dos Programas de Pós-Graduação e 

Membros do Comitê Assessor de Pesquisa para divulgação à comunidade. 

Além do boletim que divulga os editais das diversas agências de fomento, a 

própria Coordenadoria de Pesquisa tem publicado Editais de Apoio à Pesquisa com 

recursos próprios, executados pela FUNPAR, de modo a fomentar o 

desenvolvimento de pesquisas e a apoiar publicações internacionais em periódicos 

com alto fator de impacto, a manutenção corretiva de equipamentos e a participação 

e organização de eventos científicos. 

Existe uma expectativa grande dos pesquisadores pelo apoio ao 

desenvolvimento de suas atividades, em especial com a redução dos editais das 

agências de fomento. Todavia, deve-se frisar o esforço da Coordenadoria de 

Pesquisa e da UFPR em possibilitar o apoio por meio dos Editais com recursos 

próprios. Em 2021, os editais deverão ser fortalecidos e ajustados de modo a 

atender, dentro do possível e dos recursos disponíveis, às sugestões apresentadas, 

em especial, pelo Comitê Assessor de Pesquisa. 
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GRÁFICO 10 - POLÍTICAS DE INCENTIVO À COMUNIDADE INTERNA PARA PARTICIPAÇÃO EM 
EDITAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA. 

 

FONTE: Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/PRPP (2021). 

 

QUESTÃO 44: A oferta de bases de indexação pela UFPR. 

A oferta de bases de indexação pela UFPR foi avaliada como excelente ou 

bom por 52% dos docentes e 51% dos técnicos administrativos. Cabe destacar que 

um levado percentual, 13% dos docentes e 23% dos técnicos administrativos, não 

soube opinar sobre a questão. 

 

GRÁFICO 11 - OFERTA DE BASES DE INDEXAÇÃO PELA UFPR. 

 

FONTE: Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/PRPPG (2021). 

 

2.7.2 Oferta de editais anuais de apoio à pesquisa 

 

Sem qualquer pretensão de substituir órgãos de fomento, porém ainda 

compromissada com a geração de conhecimento tão fundamental para um ensino 
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de qualidade, a UFPR inovou ao trazer os Editais de Apoio para a comunidade 

acadêmica interna. 

Sabe-se que o impacto da pesquisa na academia e na sociedade é de suma 

importância, e desde 2018 a PRPPG tem conseguido proporcionar incentivos às 

pesquisas realizadas na UFPR através do lançamento de editais de apoio às 

atividades especificas de manutenção de equipamentos, organização de workshops, 

apoio à publicação em periódicos científicos e outras atividades pertinentes aos 

projetos de pesquisa em andamento na instituição. 

Sendo assim, e nesse momento de enorme carência de recursos de apoio à 

pesquisa e com baixas expectativas de melhora, é intuito da UFPR e da PRPPG 

continuar a poder oferecer apoio à pesquisa na instituição, através da manutenção 

do parque de infraestrutura de pesquisa, assim como da continuidade das pesquisas 

em andamento. Somente assim, e com muitos esforços, a UFPR consegue continuar 

o seu papel perante a sociedade como geradora de pesquisa e conhecimento, 

permitindo a entrega de importantes resultados de pesquisa que permitem contribuir 

com o desenvolvimento tecnológico e a qualidade de vida da população de um modo 

geral. 

Entende-se que há uma expectativa grande dos pesquisadores pelo apoio 

ao desenvolvimento de suas atividades. Todavia, frisamos o esforço da 

Coordenadoria de Pesquisa e da UFPR no fortalecimento e ajuste dos editais de 

modo a atender, dentro do possível e dos recursos disponíveis, às sugestões 

apresentadas, em especial, pelo Comitê Assessor de Pesquisa. 

 

QUESTÃO 45: Edital de Apoio a Atividades de Pesquisa. 

O Edital de Apoio a Atividades de Pesquisa é destinado a apoiar projetos de 

pesquisa pautados pelos eixos estruturantes da Pesquisa, definidos no Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2017-2021. Para esta chamada, são elegíveis as 

aquisições de materiais de consumo, incluindo despesas de importação quando 

pertinentes, passagens e diárias nacionais para reuniões de trabalho, bolsas de 

iniciação científica e, para prover ainda maior suporte aos trabalhos dos grupos, 

também foram acrescidos aos itens elegíveis a contratação de pessoas jurídicas 

para fornecimento de serviços de análises e pesquisas científicas. 

Em 2020, foram aprovadas 160 propostas, considerando a primeira e a 

segunda chamada, e envolvendo cerca de 500 docentes da UFPR. 
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O edital é considerado excelente ou bom por 65% dos docentes e 58% dos 

técnicos administrativos. Para o próximo ciclo, será verificada a possibilidade de 

reforço no atendimento de docentes que não estão vinculados à pós-graduação, 

bem como docentes que não estão em áreas experimentais. 

 

GRÁFICO 12 - EDITAL DE APOIO A ATIVIDADES DE PESQUISA. 

 

FONTE: Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/PRPPG (2021). 

 

QUESTÃO 46: Edital de Apoio à Manutenção de Equipamentos de 

Pesquisa. 

A Coordenadoria de Pesquisa possui a preocupação de propiciar a 

continuidade no desenvolvimento de pesquisas que utilizam equipamentos com 

necessidade de manutenção. Neste sentido, tem se empenhado para, 

sistematicamente, poder publicar um Edital de apoio à manutenção a cada ano. 

Em 2020, foi destinado mais recursos para contemplar a manutenção 

corretiva dos equipamentos de modo a não deixar nenhum equipamento parado. 

A análise demonstra que 56% dos docentes e 53% dos técnicos 

administrativos avaliaram o edital como excelente ou bom e 22% dos docentes e 

28% dos técnicos administrativos como regular. A Coordenadoria de Pesquisa 

atribui esses percentuais ao fato do Edital não prever também a manutenção 

preventiva dos equipamentos, pois foi um apontamento realizado por alguns 

docentes. 

Há ainda uma forte necessidade em aperfeiçoar/sistematizar a manutenção 

preventiva dentro da UFPR com vistas a não descontinuar as atividades de pesquisa 

pelo não funcionamento dos equipamentos. A Coordenadoria de Pesquisa acredita 
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que com o mapeamento e cadastramento dos laboratórios e infraestrutura de 

pesquisa científica e tecnológica da UFPR no módulo SIGA Laboratórios será 

possível identificar com maior facilidade os equipamentos de mesma marca e com 

as mesmas necessidades de manutenção, facilitando a formalização dos contratos 

de manutenção preventiva. 

 

GRÁFICO 13 - EDITAL DE APOIO À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PESQUISA. 

 

FONTE: Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/PRPPG (2021). 

 

QUESTÃO 47: Edital de Apoio a Publicações Científicas Internacionais. 

O Edital de Apoio a Publicações Científicas Internacionais tem o intuito de 

apoiar publicações de alta qualidade oriundas de atividades de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação de autores dos Programas de Pós-graduação Stricto 

Sensu da UFPR em periódicos científicos de circulação internacional altamente 

qualificados. 

Atendendo a demanda dos pesquisadores e entendendo a necessidade do 

apoio, o edital foi retificado para atender, além do apoio a publicações em periódicos 

do exterior, o pagamento de taxas de publicações de periódicos nacionais de 

circulação internacional. 

O Edital é considerado excelente ou bom para 50% dos docentes e 46% dos 

técnicos administrativos e regular para 26% dos docentes e 28% dos técnicos 

administrativos. Entendemos que a expectativa dos docentes para o apoio é grande 

de modo a demonstrar e publicar seus estudos e que o Edital não supre a 

necessidade total dos docentes. No entanto, vem sendo estudado formas que 

possam atender da melhor forma os docentes dentro dos recursos disponíveis. 
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GRÁFICO 14 - EDITAL DE APOIO A PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS INTERNACIONAIS. 

 

FONTE: Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/PRPPG (2021). 

 

QUESTÃO 48: Incentivo à Participação e Organização de Eventos. 

Em 2020, a participação e a organização de eventos ficaram prejudicadas 

devido à pandemia da COVID-19. No início de 2020, foi publicado o Edital nº 

01/2020 para apoio à participação de eventos com recursos da Fundação Araucária, 

que teve de ser suspenso logo que a pandemia alcançou o Brasil. Ainda em 2020, 

foram publicados os editais de apoio à participação em eventos científicos virtuais e 

de organização de eventos científicos virtuais com recursos próprios a serem 

executados pela FUNPAR. 

Além dos Editais Internos, os docentes podem recorrer aos recursos da Pós-

graduação e dos Setores para a participação em eventos científicos em suas áreas 

de atuação e que possam contribuir e promover a pesquisa e a Universidade. 

Para 50% dos docentes e 46% dos técnicos administrativos, o incentivo para 

participação e organização de eventos é considerado excelente ou bom. 

Reforçamos que a pandemia prejudicou a participação e organização de 

eventos e as novas regulamentações para afastamentos impostas pelo Ministério da 

Economia também dificultou a participação de alguns servidores em eventos 

científicos. 
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GRÁFICO 15 - INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. 

 

FONTE: Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/PRPPG (2021). 

 

2.7.3 Participação em grupo de pesquisa 

 

QUESTÃO 49: O grupo de pesquisa como fórum de discussão e ampliação 

de conhecimento. 

A pesquisa mostra que tanto os docentes como os técnicos administrativos 

acreditam que o grupo de pesquisa é uma instância importante de discussão e 

ampliação de conhecimento, mas carecem de maior interação e discussão. Neste 

sentido, é essencial que os líderes dos grupos de pesquisa assumam este papel de 

agentes integradores e de formação de conhecimento. 

A grande quantidade de técnicos administrativos que responderam a opção 

“Não se aplica” (20%) pode ser associada à falta de experiência ou a não 

participação em grupos de pesquisa, visto que, em sua maioria, os grupos de 

pesquisa são compostos por docentes e discentes. 
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GRÁFICO 16 - GRUPO DE PESQUISA COMO FÓRUM DE DISCUSSÃO E AMPLIAÇÃO DE 
CONHECIMENTO.  

 

FONTE: Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/PRPPG (2021). 

 

QUESTÃO 50: Nuclear rede de contatos futuros (pesquisadores, empresas, 

etc.). 

Os resultados também demostram que os grupos de pesquisa são 

importantes para nuclear rede de contatos futuros. No entanto, verifica-se 

novamente uma parcela que aponta para uma insatisfação quanto a este item. Mais 

uma vez, é essencial que os líderes promovam a interação estre seus membros de 

modo a mapear redes de contatos e possibilitar ganhos científicos. 

 

GRÁFICO 17 - NUCLEAR REDE DE CONTATOS FUTUROS. 

 

FONTE: Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/PRPPG (2021). 
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QUESTÃO 51: O impacto da interação com outros grupos de pesquisa no 

projeto de pesquisa em andamento. 

O impacto da interação com outros grupos de pesquisa no projeto de 

pesquisa em andamento é visto como excelente ou bom por 53% dos docentes e 

51% dos técnicos administrativos. A parcela de docentes e técnicos administrativos 

que responderam “Não se aplica” provavelmente não desenvolve projetos de 

pesquisa e, se desenvolve, não faz parte de grupo de pesquisa. 

O objetivo principal de um grupo de pesquisa é a organização de 

pesquisadores em torno de uma ou mais linhas de pesquisa de uma área do 

conhecimento para desenvolver pesquisa científica e promover o intercâmbio e a 

troca de informações. Desta forma, os grupos de pesquisas devem ser organizados 

de modo que os integrantes possam trazer benefícios para as suas pesquisas e 

possam mapear rede de contatos. Mais uma vez, reforça-se a necessidade de que o 

líder do grupo de pesquisa necessita ser dinâmico a ponto de proporcionar a 

integração dos membros do seu grupo entre si e com outros grupos afins. 

 

GRÁFICO 18 - IMPACTO DA INTERAÇÃO COM OUTROS GRUPOS DE PESQUISA NO PROJETO 
DE PESQUISA EM ANDAMENTO. 

 

FONTE: Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/PRPPG (2021). 

 

2.7.4 Funcionamento dos laboratórios de pesquisa 

 

Novamente reforça-se que o funcionamento dos laboratórios de pesquisa 

ficou prejudicado em decorrência da pandemia. A Coordenadoria de Pesquisa emitiu 

informativo aos pesquisadores quanto ao "Acesso aos Laboratórios de Pesquisa 

Durante a Pandemia" levando em consideração as determinações da Comissão de 
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Acompanhamento e Controle de Propagação do Coronavírus na UFPR. O acesso 

aos laboratórios de pesquisa por parte de docentes e servidores técnicos 

administrativos deve ser informado/autorizado pela direção do Setor, Pró-Reitores 

ou Chefias equivalentes. O acesso dos estudantes aos laboratórios de pesquisa 

deve ser previamente autorizado e justificado pelo professor responsável e 

comunicado ao Diretor do Setor, Pró-reitoria ou Unidade equivalente onde o trabalho 

acadêmico é realizado. 

Desta forma, podemos elencar os dois principais pontos que prejudicaram o 

uso dos laboratórios em 2020: 

a) o acesso e a permanência nos laboratórios de um número reduzido de 

pessoas, em especial em laboratórios e salas menores, ocasionou 

atrasos no desenvolvimento de algumas pesquisas devido ao acesso 

de um número menor de pessoas por dia; 

b) os laboratórios que dependem da presença de técnicos especializados 

tiveram suas atividades significativamente reduzidas ou até mesmo 

suspensas. Houve impacto mais significativo nos laboratórios 

multiusuários. 

No entanto, cumpre esclarecer o esforço dos pesquisadores em manter suas 

pesquisas em andamento valendo-se dos recursos da tecnologia da informação e 

dos encontros presenciais limitados, sempre respeitando as medidas de prevenção 

determinadas. 

Quanto ao resultado do questionário, podemos perceber uma maior 

preocupação por parte dos docentes com relação ao funcionamento dos 

laboratórios, tendo em vista que são os responsáveis pelas pesquisas desenvolvidas 

nesses espaços e também pelo levantamento de recursos para a manutenção de 

equipamentos. Verifica-se que as maiores críticas estão na disponibilidade de 

materiais de consumo, de apoio técnico especializado e de segurança. 

Um percentual considerável dos docentes não soube opinar devido, 

provavelmente, a não utilizar laboratórios para o desenvolvimento de suas atividades 

de pesquisa. 

Em comparação ao resultado do questionário de autoavaliação aplicado no 

ano de 2019, referente ao funcionamento dos laboratórios, percebe-se uma 

similaridade de respostas, o que se atribui ao período da pandemia, que dificultou o 

avanço nas políticas de uso dos laboratórios. 
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Acredita-se que com o mapeamento e cadastramento dos laboratórios e 

infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica da UFPR no módulo SIGA 

Laboratórios será possível identificar com maior facilidade a falta de infraestrutura e 

adotar medidas que possam diminuir as críticas e atender as necessidades dos 

pesquisadores. 

 

QUESTÃO 52: A disponibilidade dos equipamentos. 

 

GRÁFICO 19 - DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS. 

 

FONTE: Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/PRPPG (2021). 
 

QUESTÃO 53: As Condições de uso dos equipamentos.  

 

GRÁFICO 20 - CONDIÇÕES DE USO DOS EQUIPAMENTOS.  

 

FONTE: Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/PRPPG (2021). 
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QUESTÃO 54: A disponibilidade de materiais de consumo. 

 

GRÁFICO 21 - DISPONIBILIDADE DE MATERIAIS DE CONSUMO. 

 

 

FONTE: Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/PRPPG (2021). 

 

QUESTÃO 55: O apoio de técnico especializado. 

 

GRÁFICO 22 - APOIO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO.  

 

FONTE: Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/PRPPG (2021). 
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QUESTÃO 56: A segurança. 

 

GRÁFICO 23 - SEGURANÇA. 

 

FONTE: Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/PRPPG (2021). 

 

QUESTÃO 57: O Espaço físico disponível. 

 

GRÁFICO 24 - ESPAÇO FÍSICO DISPONÍVEL. 

 

FONTE: Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/PRPPG (2021). 
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3 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

Neste capítulo, a Comissão Própria de Avaliação apresenta um resumo das 

principais ações já tomadas ou a serem tomadas com base na análise dos 

resultados da pesquisa 2020, em comparação aos anos de 2018 e 2019. As análises 

foram encaminhadas à CPA pelas unidades administrativas e acadêmicas da UFPR, 

com sede em Curitiba ou em Campi Avançados, numa iniciativa da própria CPA em 

requerer aos protagonistas as ações de melhorias, com vistas a dar publicidade 

dessas ações à comunidade acadêmica. 

A íntegra das análises pode ser acessada no sítio da CPA-UFPR em 

Resultados da Avaliação Institucional. 

 

3.1 CAMPUS AVANÇADO DE PONTAL DO PARANÁ 

 

A Comissão que avaliou os resultados da Avaliação Institucional no Campus 

Pontal do Paraná é formada pelos professores Henrique Machado Kroetz, Luciana 

Casacio e Fabiano Bendhack, e os servidores técnicos Flávio Martins de Araújo e 

Rafael Pichek. A referida comissão apresentou os principais resultados da pesquisa 

aplicada aos servidores por eixos de avaliação, seguida de considerações e 

sugestões de ações em prol de melhorias. 

 A Responsabilidade Social é satisfatoriamente avaliada no Campus no que 

se refere à Inclusão e Diversidade, especialmente entre docentes. Aponta-se que, 

apesar dos números baixos de insatisfação, fica indicado que as políticas ainda não 

atendem a todos os servidores. 

As ações e políticas de proteção ambiental e uso eficiente dos recursos são 

menos satisfatórias, entre 26 e 28% dos servidores avaliam como “ruim/péssimo”, 

indicando que há espaço para melhorias. 

No eixo que trata do Ensino, Pesquisa e Extensão a Comissão identificou-se 

que as respostas ficam entre as opções “regular, bom e excelente”. Observa-se que 

neste eixo o que chama a atenção é o número maior de respostas “péssimo e ruim”, 

que varia entre 8 e 11%, especialmente na avaliação da revisão curricular para 

implantação de disciplinas híbridas e evasão dos cursos. O Relatório aponta como 

ação necessária para a melhora das políticas de evasão “um contato maior com os 

alunos por meio de divulgação dos mecanismos institucionais que buscam ajudar a 

https://cpa.ufpr.br/portal/resultados/
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diminuir a evasão”. Quanto às disciplinas híbridas, sugere que é possível apontar 

para uma busca dos docentes pela ampliação das possibilidades de metodologias 

de ensino. Assim como uma revisão e discussão dos currículos dos cursos torna-se 

um indicativo de melhoria a partir das respostas docentes. 

As atividades de extensão apresentam maioria satisfatória, girando em torno 

das respostas “excelente, bom e regular”. Os indicadores negativos estão ligados ao 

SIGA Extensão, inferindo que a plataforma requer revisão para possíveis melhorias. 

Ainda, sugere-se como uma ação de melhoria “o oferecimento de mais cursos 

formativos que visem dar suporte aos problemas enfrentados pelos professores 

tanto na abertura de novos cursos na plataforma como na tramitação geral desses 

processos”. 

Em relação às políticas de Extensão, no que se refere à comunicação e 

divulgação das atividades e editais de fortalecimento e apoio às atividades 

contínuas; e a orientação para implementação da creditação, destacam os números 

de avaliações negativas, indicando pontos para melhorias no suporte aos docentes. 

No que se refere às atividades artístico-culturais, a Comissão identificou 

baixa adesão dos servidores às atividades, devido ao baixo número de 

respondentes dessas questões, cujas respostas variam entre avaliações positivas e 

respostas “não se aplica”. Sugere melhorar a comunicação sobre as atividades e um 

plano de incentivo à criação de atividades artístico-culturais no próprio Campus a 

partir de discussão com a comunidade. 

No eixo que avalia a Pós-Graduação, Pesquisa e Iniciação Científica e 

Tecnológica, alguns apontamentos do relatório se destacam, como o incentivo à 

participação e organização de eventos de pesquisa e IC e IT, que apresenta espaço 

para revisão e melhorias. 

Os resultados sobre a avaliação dos laboratórios, em que pese as melhorias 

já implementadas pelo Campus, observa-se que ainda existem demandas de 

equipamentos, materiais de consumo, apoio técnico especializado e ampliação do 

espaço físico, apontando também a necessidade de melhorias na segurança. 

Por outro lado, os programas de IC, IT e pós-graduação são bem avaliados 

pela maioria dos respondentes, salientando que o Campus possui um único 

programa, Sistema Costeiros e Oceânicos, e por isso há um baixo número de 

respondentes neste eixo. As sugestões apontam que constantes melhorias e 

investimentos na infraestrutura são necessários, com ênfase nos laboratórios 
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(espaços, materiais e equipamentos). Aponta como uma alternativa a expansão do 

programa de pós-graduação para outras áreas do conhecimento e o incentivo à 

participação em programas de pós-graduação em outros Campi/Setores para 

melhorar a participação docente do Campus. 

A avaliação das políticas de pós-graduação lato sensu no Campus é 

satisfatória, com destaque para o incentivo à criação desses cursos. 

A avaliação do Sistema de Bibliotecas foi satisfatória de maneira geral pelo 

Campus, indicando, no entanto, que a avaliação da política de ampliação dos 

acervos ficou entre regular e ruim. 

As políticas de assistência estudantil igualmente foram bem avaliadas no 

Campus. 

Quanto à internacionalização, houve avaliação positiva, entretanto, a 

comissão destaca que os itens relacionados ao apoio, capacitação de docentes e 

discentes e oferta de disciplinas em língua inglesa receberam avaliação negativa. Já 

as ações de Inovação Tecnológica, a promoção de parcerias e ampliação dos 

espaços obtiveram avaliação satisfatória entre regular e bom. 

Sobre o sistema SIGA, destaca-se a avaliação de 64% como satisfatória, 

mas o item que avalia o treinamento recebeu 41% de respostas “discordo 

razoavelmente”. 

As políticas de desenvolvimento de pessoas foram satisfatoriamente 

avaliadas, considerados os itens “bom e regular”. Mas o dimensionamento de 

pessoal apontou a necessidade de melhorias. 

As ações de promoção e prevenção da saúde e segurança no trabalho, 

orientação para aposentadoria e apoio psicológico durante a pandemia receberam 

avaliações predominantemente “bom, ruim e péssimo”. 

As políticas de normativas de importação de bens para projetos de 

pesquisas tiveram poucos respondentes e oscilaram entre “excelente e péssimo”. Da 

mesma forma, poucos servidores avaliaram a logística de suprimento de bens, 

todavia de forma positiva, entre “bom e regular”. 

Já as políticas de Governança Institucional, cuja avaliação contou com 28% 

dos servidores respondentes, a comissão destaca dois itens: a divulgação de 

indicadores de desempenho institucional teve avaliação majoritariamente entre “bom 

e regular” e o fluxo de trabalho e preceitos de desburocratização teve avaliação, na 

maioria, entre “regular e ruim”. 
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Os serviços terceirizados receberam avaliações satisfatórias, e a comissão 

destaca “a qualidade dos serviços de portaria, segurança, limpeza, manutenção que 

tiveram avaliações entre bom e excelente”. 

Em relação à Infraestrutura cabe citar: 

 
“O tema que trata infraestrutura das salas de aula foi avaliado 
negativamente para a adequação e modernização do espaço físico e 
modernização e instalações de equipamentos, tendo na maioria avaliações 
entre ruim e péssimo. Quanto aos mobiliários entre regular e ruim. O Núcleo 
de Tecnologias Educacionais ainda é desconhecido para 71% dos 
respondentes. Já os que conhecem, avaliam o espaço físico destinado 
como regular, a acessibilidade entre boa e regular, os equipamentos e 
políticas de ampliação foram na maioria bem avaliados (PONTAL DO 
PARANÁ, 2021 p. irreg.).” 

 

No eixo que avalia a percepção dos servidores sobre os serviços prestados 

pelas diversas unidades do Campus, a Comissão observou que há satisfação com a 

página eletrônica do Campus (67%), e satisfação com os serviços das Secretarias, 

Administrativo, Orçamento e TI (65%). Sugere-se a criação de Procedimentos 

Operacionais Padrão (POPs) como alternativa para a melhora da qualidade dos 

serviços dessas áreas. Assim como, ações para melhorias por meio de reuniões 

regulares com a unidade de TI e a comunidade acadêmica. É satisfatória a avaliação 

das secretarias dos cursos de graduação (85%); de pós-graduação (90%) e dos 

laboratórios (63%). 

No eixo “Trabalho Remoto”, a Comissão de análise identificou bons 

resultados do ponto de vista da organização e planejamento da unidade e condições 

de funcionamento das ferramentas digitais. 

Houve adaptações e necessidade de investimentos, especialmente por parte 

de docentes, para o desempenho das atividades letivas e administrativas, assim 

como o Campus possibilitou o empréstimo de equipamentos para os que 

precisaram, mas a procura foi baixa. A maioria apontou ter boas condições 

estruturais para desenvolver o trabalho remoto. 

A motivação, organização, apoio familiar e adaptação também seguiram 

nessa linha de avaliação. Contudo, a Comissão destaca que ao se abordar a saúde 

física e psicológica, quase um quarto dos respondentes apontou dificuldades, 

especialmente entre os docentes, sugerindo atenção especial às circunstâncias em 

que o trabalho remoto se realiza nestes casos. Assim como também chama atenção 

a divisão de opiniões sobre os itens produtividade, pois uma quantidade de 
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servidores indicou “queda”. De maneira geral, os resultados demonstram que a 

maioria se sente satisfeita com seu desempenho durante o trabalho remoto, embora 

sintam falta das interações sociais e presenciais. 

Em uma possível organização do trabalho após pandemia em regime 

hibrido, a Comissão registrou que 5% dos servidores indicaram não ter nenhum 

interesse em realizar trabalho remoto, com a maioria dos servidores técnicos tendo 

indicado a preferência por realizar 60% a 80% do trabalho de forma remota, e a 

maioria dos servidores docentes tendo indicado as porcentagens de 40% a 60%. 

Com base nos resultados, a Comissão aponta que há interesse na 

flexibilização do trabalho em cenário de retorno presencial. Considerando a pouca 

procura por equipamentos da universidade e o alto investimento docente em 

equipamentos para atividades letivas, sugere-se o fortalecimento de programas de 

apoio a este tipo de situação, citando como exemplos, que a aquisição e 

disponibilização de mais equipamentos para empréstimo poderia ter ajudado a 

mitigar o problema. 

Sugere-se discutir a possibilidade da adaptação e utilização do espaço físico 

da universidade para que o trabalho seja realizado nos campi, ainda que de maneira 

isolada, no caso de o servidor preferir tais condições de ergonomia e infraestrutura. 

Sugere-se o desenvolvimento de mais projetos voltados à saúde do servidor, 

como orientações para melhorar a qualidade de vida durante a pandemia (e.g. sobre 

atividades físicas adaptadas às circunstâncias, alongamentos, orientações de saúde 

feitas por psicólogos, etc.). 

 

3.2 CAMPUS AVANÇADO DE TOLEDO 

 

O Campus Toledo apresentou uma análise bem detalhada dos resultados 

referentes às questões que são ligadas às atividades da unidade. 

Os serviços prestados pelas unidades que compõem o Campus são bem 

avaliados, mas o relatório aponta a necessidade de melhorias no site 

compreendendo sua atualização constante. 

A unidade organizou-se bem para o trabalho remoto conforme apontado 

pelos respondentes do Campus. Segue nesta linha a avaliação da infraestrutura 

para realização das atividades. A administração do Campus disponibilizou o 

empréstimo de equipamentos aos servidores para a realização do trabalho remoto. 
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Da mesma forma, foram bem avaliadas as ferramentas digitais, com 

exceção da ferramenta OneDrive devido ao desconhecimento por parte dos 

servidores. 

O Campus identificou alterações de horário de trabalho de servidores (33%) 

e o aumento da carga horária se comparada à carga horaria presencial (37%), dada 

as mudanças necessárias e o período de adaptação ao trabalho remoto. 

Coloca-se como sugestão a realização de reuniões virtuais formais 

periódicas, definidas por cronograma com os servidores técnicos administrativos, 

coordenadas pela direção do Campus, para discussão de atividades, necessidades 

e demandas necessárias. 

Há satisfação por parte da maioria dos servidores quanto às políticas de 

Responsabilidade Social. No entanto, sobre as Políticas de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, houve uma incidência grande de respostas “não se aplica”, o que se deve 

ao Campus possuir um único curso de graduação (medicina) e não possuir cursos 

de pós-graduação ou cursos de licenciatura. 

As políticas de extensão universitária foram bem avaliadas, mas se registrou 

algumas dificuldades na utilização do SIGA Extensão para os itens submissão e 

tramitação de propostas de atividades. O Campus irá reportar essas dificuldades 

para Coordenação da Extensão da PROEC. 

Há baixo envolvimento com as atividades artístico-culturais por parte dos 

servidores, a despeito da PROEC ter proposto algumas ações, mas não houve 

adesão de alunos e servidores. 

O Campus apresenta uma boa avaliação do Sistema de Bibliotecas. 

A avaliação do sistema SIGA é satisfatória para 72% dos servidores do 

Campus. 

Apesar de haver uma avaliação positiva sobre o PDP – Programa de 

Desenvolvimento de Pessoal (46%), o Campus identificou que muitos servidores não 

têm acesso aos programas de capacitação, inferindo a necessidade de divulgação 

pelos responsáveis e de que pode haver limitação de vagas. 

O dimensionamento da força de trabalho no Campus é acompanhado pela 

direção que solicita com frequência a abertura de novas vagas, tendo em vista que a 

quantidade de servidores da unidade é reduzida e isso tem impacto nas avaliações 

(para 24% dos respondentes o dimensionamento é ruim e para 41%, regular). 
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As ações de segurança de pessoas e patrimônio têm sido consideradas 

satisfatórias para 65% dos servidores respondentes do Campus, o que difere da 

avaliação geral da UFPR, demonstrando que ações pontuais do Campus têm 

auxiliado para dirimir o problema. 

Vários temas tratados no questionário de 2020 foram respondidos por 

poucos, o que indica desconhecimento dos servidores, mesmo os que são tratados 

na avaliação do eixo PDI. O Campus sugere a descentralização dos instrumentos de 

pesquisa permitindo a autonomia para a unidade indicar as questões relevantes para 

suas atividades. 

 

3.3 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

A participação dos servidores da UFPR nas pesquisas de Autoavaliação 

Institucional tem se mostrado constante nas últimas três edições, apesar de que os 

esforços da Comissão Própria de Avaliação (CPA) na divulgação da pesquisa e de 

sua relevância têm sido intensificados a cada ano. 

Para o ano de 2020, a CPA, em parceria com a Superintendência de 

Comunicação, desenvolveu material publicitário e cobertura jornalística para a 

divulgação da pesquisa, e, ainda, utilizou os processos eletrônicos como forma de 

divulgar os prazos a todas as unidades administrativas e acadêmicas, solicitando 

aos gestores publicidade entre suas equipes. A CPA tornou os questionários mais 

interessantes ao inserir questões para avaliar a percepção dos servidores acerca do 

trabalho remoto e ao inserir questões de Sim ou Não antes de abordar alguns 

temas, deixando facultativo ao servidor responder ou não a elas. Também 

intensificou o esclarecimento junto aos servidores técnico-administrativos de que os 

resultados da Avaliação Institucional seriam usados em suas notas de Avaliação de 

Desempenho. No entanto, apesar de todos os esforços, isso não foi suficiente para 

gerar um reflexo positivo no aumento do número de respondentes, talvez pelo 

momento delicado que foi o ano de 2020, com as medidas de isolamento social, em 

que as pessoas, de um modo geral, ficaram sobrecarregadas física e 

psicologicamente, a ponto de no final do ano, momento em que a pesquisa foi 

aplicada, todos se encontrarem cansados, até mesmo desmotivados. 

Conclui-se, então, que novas ações poderão ser tomadas pela CPA para as 

próximas pesquisas, de forma a conscientizar ainda mais os servidores da 
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importância das avaliações internas. Nota-se que, apesar de centenária, a UFPR 

ainda não conseguiu desenvolver uma cultura de avaliação. Espera-se melhora nos 

próximos anos, pois, desde 2018, a CPA tem solicitado análise dos resultados aos 

gestores e tem dado retorno dessas análises à comunidade, podendo o reflexo 

dessa ação ser notado nas próximas edições. Esta cultura de avaliação aos poucos 

está sendo formada e os servidores irão perceber que os resultados das avaliações 

estão efetivamente sendo usados na gestão, para o planejamento e a implantação 

de ações de melhorias. 

A exemplo das reuniões que ocorreram no segundo sementes de 2020 com 

o Campus Pontal do Paraná e o Setor de Ciências Biológicas, em que a CPA fez 

uma apresentação com o tema da Avaliação Institucional, pretende-se estender este 

tipo de reunião a outras unidades. Também se pretende utilizar um novo sistema, 

em substituição ao LimeSurvey, de forma que as tabulações dos resultados sejam 

mais precisas e possam contribuir no refinamento das notas dos técnicos, por 

unidades menores. 

Já com relação às pesquisas aplicadas aos estudantes, com foco no 

aumento do número de respondentes e na promoção de dados úteis ao 

planejamento interno, a CPA pretende iniciar, ainda no primeiro semestre de 2021, a 

descentralização dos questionários, em que os cursos poderão partir de um 

questionário base, comum a toda universidade, e inserir questões específicas, de 

interesse deste ou daquele curso ou disciplina. 

 

3.4 COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS 

 

A análise da Avaliação Institucional do Complexo Hospital de Clínicas foi 

apresentada em uma divisão de cinco partes, sendo elas: Percentuais dos 

respondentes; Sistemas de tecnologia de informação avaliados; Considerações 

sobre avaliação em relação aos ambientes do CHC; Considerações feitas em 

relação ao CHC que auxiliariam na manutenção ou aperfeiçoamento de nossos 

serviços e atividades; e Comentários e sugestões sobre o instrumento de pesquisa. 

Na análise, para cada divisão houve um resumo de demandas e em seguida as suas 

respectivas respostas. 

Sobre o percentual de respondentes, a interpretação demonstrada na 

análise é que a quantidade de respostas em relação à quantidade de servidores no 
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banco de dados ainda não é representativa, tendo aproximadamente 17% de 

respondentes docentes e técnicos. Destaca-se, então, que o primeiro ponto 

importante é procurar meios para obter maior percentual de respostas, para poder 

conhecer adequadamente o que pensa a população do CHC e assim propor 

medidas para correção e melhorias. 

Em relação aos Sistemas de Tecnologia de Informação avaliados, percebeu-

se que a maioria dos servidores não reivindicou demandas, tendo apenas algumas 

menções a travamentos de sistema de acesso remoto, pioras do sistema de TI e 

necessidade de prontuário eletrônico. Ao mesmo tempo, houve também alguns 

elogios aos sistemas. A resposta para essas demandas é a de que queixas de 

dificuldades de acesso remoto são repassadas à infomática do CHC, já existindo 

plano de ação para isso no hospital. A comunicação dentro do Complexo tem sido 

discutida constantemente. Nos últimos 18 meses, a Unidade de Comunicação vem 

adotando novas estratégias de comunicação, para deixar a leitura mais leve, 

organizada, clara e veloz. Cita-se também o redesenho do Boletim Eletrônico, com 

envio único e diário; a reformulação do site, com migração para a plataforma Gov.Br; 

e a revisão das estratégias de redes sociais, que tiveram um aumento de 62% de 

interação com os usuários. Há também uma menção ao novo prontuário eletrônico 

que está sendo instalado no CHC desde o ano de 2020. 

No tópico sobre considerações sobre avaliação em relação aos ambientes 

do CHC, as demandas concentram-se em críticas à falta de manutenção em tudo, a 

necessidade de sanitários mais adequados, mais limpeza e falta de salas 

adequadas. Como resposta, é lembrado que o prédio foi construído em 1950, e, 

consequentemente, nem todas as instalações da época são condizentes com a 

realidade atual. Apesar disso, muito se fez nos últimos quatro anos. Houve a 

realização de várias obras e outras mais estão sendo feitas, todas no sentido de 

propiciar melhores condições para ensino e pesquisa e também para melhorar a 

assistência no hospital. Dentre elas destacam-se a reforma do Anfiteatro Prof. 

Ricardo Pasquini; a reforma do centro obstétrico da maternidade do CHC; a reforma 

da central de materiais; a reforma da área de endoscopia gastrointestinal; a 

mudança da psiquiatria para uma instalação moderna em uma casa própria; a 

reforma do setor administrativo financeiro; e a instalação de acelerador linear para 

radioterapia no hospital, permitindo um grande avanço no tratamento de câncer. 
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Além disso, está em andamento a construção de dois andares, acima dos locais de 

coleta do laboratório do hospital, onde ficará o Centro de Pesquisas Clínicas. 

Nas considerações feitas em relação ao CHC que auxiliariam na 

manutenção ou aperfeiçoamento dos serviços e atividades, as demandas foram 

várias, dentre elas a melhoria de mestrado para os contratados pelo Regime Jurídico 

Único (RJU), mais contratações, maior investimento em compras, melhor 

treinamento para os contratados, melhorias na coleta de lixo, mais segurança nas 

portarias e reclamações quanto ao barulho de obras perto do hospital. Além disso, 

nas respostas abertas, o CHC recebeu também elogios em relação à preocupação 

com assistência e gestão no combate à COVID-19. É afirmado que foram realizadas 

compras de materiais e equipamentos com o objetivo de melhoria do processo de 

ensino e pesquisa no CHC, que serão entregues a partir de maio deste ano de 2021. 

Além disso, o barulho das obras é encarado como algo positivo, pois significa que 

está ocorrendo muitas melhorias no hospital. 

Para finalizar a análise, nos comentários e sugestões sobre o instrumento de 

pesquisa, as demandas recebidas incluem elogios à pesquisa, alegando ser uma 

avaliação clara e objetiva, importante e considerada como uma boa oportunidade 

para opinar. Entretanto, também foram recebidas muitas opiniões sobre a 

abrangência do questionário de avaliação, sendo considerado muito amplo para as 

especificidades do Complexo. Pede-se também, que as perguntas sejam mais 

sucintas e adequadas a cada setor. Como retorno, mostra-se que é perceptível a 

demanda de mais especificidade nas questões, o que é compreensível, devido ao 

tamanho do CHC e às diferentes formas de atuação nas suas respectivas áreas de 

ação. 

 

3.5 PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

 

Em sua análise, a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis iniciou discorrendo 

sobre suas peculiaridades, visto que é composta por uma equipe bastante 

especializada e heterogênea, com quadro técnico composto por psicólogos, 

assistentes sociais, pedagogos, contadores, administradores, assistentes 

administrativos, entre outros cargos. Fisicamente, está presente nos Campi de 

Curitiba, Litoral, Palotina, Jandaia do Sul e Toledo. A implementação de projetos e 

ações são sempre complexas, devido às atividades que lhes são inerentes, às 
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localizações em que está presente e às necessidades institucionais e funcionais das 

diferentes realidades vivenciadas pelas equipes. 

Quanto aos números da pesquisa de Avaliação Institucional, em 2020, a 

PRAE contou com a adesão de 20 servidores (52% do total de sua força de 

trabalho), o que “não permite, cientificamente, a extrapolação para toda a população 

envolvida, contudo fornece indicativos importantes sobre o trabalho realizado e 

possibilidades de melhoria”. 

A análise girou em torno das questões específicas de assistência estudantil 

constantes no questionário aplicado aos servidores. Sobre os espaços físicos para 

acolhimento psicossocial e pedagógico, serviço prestado em todas as cidades em 

que suas equipes estão lotadas, explica que os espaços são cedidos pela 

Universidade e são adequados em todos os Campi, com exceção de Jandaia do Sul. 

Para este Campus, a PRAE abriu uma licitação para adequação da sala, de forma a 

receber melhor os estudantes, mas teve problemas com a empresa contratada, que 

não cumpriu as cláusulas da licitação e não entregou a obra. As medidas cabíveis 

estão sendo tomadas, e, enquanto isso, esforços estão sendo despendidos para 

conseguir outras possibilidades de espaços. 

Com relação às novas ações de assistência com vistas às transformações 

das condições da vida acadêmica, a PRAE estruturou diversos programas no intuito 

de atenuar os efeitos da pandemia da COVID-19 no cotidiano estudantil, buscando 

dar igualdade de condições aos estudantes durante a oferta dos ciclos do Ensino 

Remoto Emergencial, neste período especial. 

Destaca o Programa de Inclusão Digital, que fornece acesso a 

equipamentos e sinal de internet aos estudantes. Foram 90 empréstimos de 

notebooks a estudantes até agora e há outros 514 comprados, que continuam sendo 

emprestados de acordo com a adesão dos estudantes a cada ERE – Ensino Remoto 

Emergencial. Além das compras para aquisição de equipamentos, a PRAE 

encabeçou junto à comunidade externa uma campanha de doação de notebooks, 

tablets e desktops; aderiu ao Programa do Ministério da Educação, que resultou no 

empréstimo de chips de celular aos estudantes; e recebeu apoio financeiro para 

contratação de pacote de dados de internet (fixa e móvel). 

Outro programa criado durante a pandemia foi o de auxílio alimentação 

emergencial, que visou “suprir as necessidades alimentares de estudantes de 

vulnerabilidade social, e que não puderam retornar as suas cidades de origem”. 
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Os demais serviços da PRAE, como os atendimentos psicossociais e 

pedagógicos e de tutorias, foram mantidos durante a pandemia, com oferta on-line e 

intensificação na divulgação dos serviços e formas de acesso. 

Outra questão da pesquisa buscava avaliar as ações de comunicação e 

divulgação das informações relativas à assistência estudantil. Em 2020, a PRAE 

ampliou seus canais de comunicação com os estudantes, já que o contato 

presencial estava prejudicado. Novas páginas eletrônicas institucionais foram 

criadas, divulgando novos conteúdos. Utilizaram também Facebook e e-mail 

institucional da própria Pró-reitoria e das equipes. Um canal no YouTube foi criado 

no ano de 2020, com o intuito de divulgar versões em libras dos editais e 

comunicados e para disponibilizar tutorias de acesso aos sistemas. Apontam que um 

destes vídeos recebeu mais de 1.000 visualizações. Também em 2020, criaram sua 

página no Instagram. Este canal foi considerado bastante eficiente para atingir o 

público de alunos e entidades estudantis, tanto que fecharam o ano com mais de 

2.500 seguidores. Destacam também que a PRAE estruturou uma comunicação 

transdisciplinar com objetivo de apresentar maneiras eficientes de levar aos 

estudantes conteúdos informativos de temas relevantes durante toda a pandemia. 

Quanto ao PROBEM (Programa de Apoio aos Estudantes com Fragilidade 

Socioeconômica), duas ações foram importantes: alterar o fluxo de recebimento dos 

cadastros dos estudantes, que passou a ser feita via e-mail e correio, em vez de 

presencialmente, e estender os prazos para envio. A PRAE avalia que a nova 

metodologia não prejudicou a inscrição dos estudantes ao programa visto que o 

número de inscritos para os auxílios superou o de anos anteriores, tanto que não 

houve devolução de valores ao Governo Federal. 

Alguns programas de apoio estudantil foram inviabilizados no ano de 2020. 

É o caso do programa de mobilidade acadêmica e de aquisição de material de alto 

custo, visto que dependiam da circulação dos estudantes, o que não ocorreu por 

conta da pandemia, e de fonte de recursos que eram provenientes do aluguel de 

espaços para cantinas e reprografias. Em contrapartida, ofereceu aos estudantes 

força de trabalho e conhecimento técnico no apoio à organização de eventos on-line. 

E, também, estruturou o programa de tutoria entre pares, também com oferta on-

line, resultando em grande adesão por parte dos estudantes. 
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Encerrando a análise, a PRAE ressalta que “tem revisado e adequado seus 

processos a fim de garantir maior eficiência, redução de riscos e em consonância 

com a prática da governança corporativa”. 

 

3.6 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

 

A Pró-reitoria de Extensão e Cultura apresentou análise dos seguintes temas 

da pesquisa de Avaliação Institucional 2020: Extensão, Editora, Cultura e Museu de 

Arqueologia e Etnologia. 

Sobre a Extensão, o primeiro ponto a considerar é que houve uma 

diminuição significativa no número de respondentes em comparação à pesquisa do 

ano anterior: foram 196 avaliações (131 de docentes e 65 de técnicos) em 2020, 

contra 737 (604 avaliações de docentes e 133 de técnicos) em 2019. 

Apesar da baixa, a PROEC pode verificar os reflexos da implementação do 

novo sistema de gestão da extensão, que veio facilitar os trâmites previstos na 

Resolução 57/2019, cujos critérios de tramitação, avaliação e certificação das 

atividades foram bem avaliados nesta edição da pesquisa. O sistema, por estar 

ainda em fase inicial de implementação, está passando por ajustes para atender às 

demandas dos usuários e isso pode justificar as avaliações negativas (ruim e 

péssimo). Especialmente em relação à Resolução citada, os servidores técnicos 

avaliaram de forma positiva a participação em atividades de extensão, o que 

corrobora com os esforços de valorização e atendimento aos anseios da categoria 

identificados na avaliação de 2019. 

A creditação e a divulgação das atividades de extensão teve um número 

significativo de avaliações negativas (ruim e péssima). Quanto a isso, a PROEC 

esclarece que, no fim de 2020, uma resolução sobre creditação (86/2020) foi 

aprovada e visa facilitar o processo de inserção de práticas pedagógicas 

extensionistas (programas e projetos) nas matrizes curriculares dos cursos de 

graduação e pós-graduação. Complementa que está em fase de finalização um novo 

site da PROEC com o objetivo de tornar mais eficiente a comunicação e dar mais 

visibilidades às atividades extensionistas, interna e externamente, ao mesmo tempo 

em que a conclusão do SIGA e sua integração com o Portal Mundo UFPR também 

virão facilitar a comunicação. 
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Já sobre a Editora, os números revelam para a Feira do Livro apenas 6 

respondentes, de 265, com opinião ruim ou péssimo. A Feira, que vem sendo 

realizada há mais de 10 anos pela Editora, teve duas edições ofertadas de modo 

virtual em 2020, devido às restrições de contato causadas pela COVID-19. Foram 

ofertados descontos em todo o catálogo e houve participação de editoras parceiras. 

O Setor acredita que o número de respostas "não se aplica" (10% do total) pode ter 

sido causado pela redução da visibilidade dos eventos por conta da pandemia. Para 

2021, persistindo as restrições, novas alternativas e novos formatos estão sendo 

estudados. 

Quanto à avaliação dos serviços prestados pela Editora, é inegável a 

satisfação (86% de respostas satisfeito e muito satisfeito). Mesmo assim, a PROEC 

analisa que o pequeno número de respondentes insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

(6 de 82 respondentes) pode estar relacionado ao prazo de dois anos para a 

publicação, contados após a entrega do arquivo final, e porque possuem uma equipe 

de produção bastante reduzida. “Isso deve se reverter nos próximos anos, tendo em 

vista a possibilidade de ampliação dos quadros, principalmente na área de 

editoração, e as restrições cada vez maiores no edital de submissão, maior rigor nas 

avaliações do conselho editorial e procura da editora por pesquisadores e autores 

cada vez mais gabaritados em virtude da excelência e relevância cada vez maiores 

de nosso catálogo”. A insatisfação pode vir também das vendas, já que a pandemia 

prejudicou os procedimentos operacionais em 2020, ao impossibilitar o trabalho 

presencial “para emissão de nota fiscal, manipulação do estoque, preparação de 

envio e ida à agência dos correios”. No momento da análise, as atividades tinham 

sido retomadas, mas não plenamente. 

Sobre os temas da Cultura, a análise identifica um número muito alto de 

respondentes (83%) que desconhecem ou nunca participaram de alguma atividade 

artístico-cultural na UFPR, o que o Diagnóstico da Cultura na UFPR, publicado 

recentemente no site do Plano Institucional de Cultura (PIC), já tinha identificado. A 

necessidade de melhorar este índice é de conhecimento da PROEC, que já há 

algum tempo se empenha em expandir o alcance da Cultura à comunidade 

acadêmica. Em 2020, por exemplo, aproximou-se de parceiros, como a SUCOM e a 

Agência Escola, dentre outros, na busca de ampliar a divulgação das ações 

culturais. Diversas estratégias de comunicação foram implantadas, como: criação de 

canais no YouTube para o Festival de Inverno da UFPR e para a Coordenadoria de 
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Cultura da UFPR; criação de páginas em outras redes e plataformas, como Spotify e 

Instagram, “além dos já consagrados perfis Festival de Inverno da UFPR e 

UFPRArteCultura, com 6.807 e 3.228 seguidores, respectivamente”; criação de 

equipe de comunicação própria, formada por um produtor cultural e bolsistas do 

curso de Jornalismo, de Artes Visuais e de Relações Públicas da UFPR; e 

divulgação de eventos e ações culturais na Plataforma UFPR Aberta e no aplicativo 

UFPR ConVida. 

A redução da visibilidade dos eventos por conta da pandemia também 

justifica as respostas “não se aplica” para o Festival de Inverno da UFPR e para os 

Meses Temáticos, da mesma forma que ocorreu com a Feira do Livro. 

Quanto à avaliação das temporadas dos grupos artísticos, 72% dos 

servidores respondentes avaliaram entre bom e ótimo, o que pode ser justificado 

pelo fato desses grupos terem aumentado suas visibilidades ao fazerem 

apresentações no Teatro da Reitoria na Semana do Servidor da UFPR e, 

especialmente, para 2020, apresentações por meio dos canais e redes próprias dos 

grupos. 

As exposições do Museu de Arte da UFPR (MusA) também foram bem 

avaliadas, o que estimula a Pró-reitoria em continuar a desenvolver ações de 

conteúdo relevante para a comunidade interna. Porém, enfatiza que há outras 

programações além de exposições presenciais e virtuais que não foram 

contempladas na pesquisa, como visitas guiadas, mesas redondas, formação para 

professores e oficinas artísticas. 

A PROEC também reconhece que os museus da UFPR são pouco 

conhecidos pela comunidade interna, apesar de toda a divulgação em site e redes 

sociais. Assim, o Plano Museológico do MusA propõe para 2021 que professores 

vinculem suas pesquisas de IC e Projetos de Extensão diretamente ao museu, de 

forma a abrir o acervo para pesquisa acadêmica e a trazer estudantes para este 

ambiente. Outra ação, já consolidada, são as visitas mediadas oferecidas aos 

servidores durante e Semana do Servidor da UFPR. Para 2021, pretende-se retomar 

a parceria iniciada em 2019 com a APUFPR (Associação dos Professores da 

UFPR), “em que o MusA abriria espaço para o trabalho voluntário de professores 

aposentados que tivessem interesse em oferecer alguma oficina ou workshop em 

sua área de conhecimento ou mediar exposições para grupos escolares e não 

escolares”. 
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A satisfação da grande maioria dos respondentes em relação aos serviços 

prestados na área da Cultura “reflete o trabalho árduo que a equipe desenvolveu 

mesmo que remotamente, não medindo esforços para que as ações que a 

Coordenadoria de Cultura já desenvolvia presencialmente, pudessem também 

acontecer de forma virtual”. 

Por fim, o quarto e último tema de análise da PROEC foi o Museu de 

Arqueologia e Etnologia (MAE). Para a questão que avalia as exposições, chama a 

atenção o percentual de respostas “não se aplica” (34%), mais uma vez indicando o 

desconhecimento por parte dos servidores dos museus da universidade. A PROEC 

irá reforçar as ações de divulgação, apesar de saber que o fato do MAE estar em 

Paranaguá dificulta o acesso da comunidade da UFPR às exposições. Dentre os 

que avaliaram as exposições, o maior número de respostas regular ou péssimo veio 

dos docentes, indicando que este público deve ser trabalhando com mais 

proximidade para atender suas expectativas em relação ao museu. 

 

3.7 PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas analisou, primeiramente, os resultados 

da pesquisa que avaliou as percepções dos servidores de toda a universidade sobre 

o trabalho remoto. 

A maioria dos respondentes da questão [Os horários de trabalho remoto 

permanecem os mesmos que o presencial] teve que fazer alguma adaptação de 

horários (65% deles). Para a PROGEPE, isso é reflexo do momento em que a 

pandemia surgiu, surpreendendo a todos, e em que medidas de isolamento não 

planejadas tiverem que ser adotadas e adaptadas rapidamente, entre elas, a do 

trabalho remoto. Também a maioria (72%) afirmou não ter conseguido desempenhar 

o trabalho utilizando a carga horária diária regular. Porém, destes respondentes, 

nota-se que a grande maioria é composta por docentes (89%) e, assim, esta 

categoria foi a que sentiu maior dificuldade em exercer suas atividades 

remotamente, em comparação com os técnicos. Nas respostas abertas, a 

PROGEPE notou que “muitos docentes necessitam fazer uso dos horários de 

descanso para concluir suas tarefas”. A grande maioria dos respondestes técnico-

administrativos não extrapola a carga horária definida, provavelmente porque “as 
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funções administrativas são mais fáceis de serem adaptadas em situações de 

trabalho remoto”. 

Assim, ciente desta facilidade de adaptação de diversas atividades ao 

trabalho remoto por parte dos técnicos, a PROGEPE “incluiu, em seu Plano de 

Gestão 2021, algumas medidas, como a elaboração de um Programa de Gestão 

com base na Instrução Normativa nº 65/2020, o qual tem o objetivo de estudar uma 

possível implantação do trabalho remoto na Universidade. Entre as ações 

estabelecidas, encontra-se a criação de uma Tabela de Atividades que terá a função 

de detalhar cada uma das atividades com informações como, faixa de complexidade; 

tempo da atividade no regime presencial e no teletrabalho; entregas esperadas entre 

outras. Essa ferramenta tem o intuito de proporcionar ao servidor, de forma justa, o 

devido enquadramento de suas tarefas em uma futura possibilidade de trabalho 

remoto e contribuir, ainda mais, para sua qualidade de vida”. Assim, “um dos 

objetivos da PROGEPE, para o ano 2021, é a elaboração do Programa de Gestão, o 

qual será um mecanismo essencial para conhecer as realidades dos servidores e as 

reais necessidades da instituição e, dessa forma, oferecer um serviço de qualidade a 

toda comunidade e uma melhor forma de trabalho a seus colaboradores”. 

A fim de amenizar o desgaste trazido pela urgência do trabalho remoto, em 

que a instituição não conseguiu prover todas as necessidades de ferramentas, 

equipamentos e meios “para os docentes e alunos permanecerem em suas 

atividades”, a instituição, em especial a PROGEPE, está conhecendo, planejando e 

aprimorando meios que deverão atender futuramente a toda comunidade. 

Ainda com relação ao trabalho remoto, 65% dos respondentes mostraram 

interesse em manter uma carga horária remota, pós-pandemia. Para a PROGEPE, 

“o trabalho remoto tem suas particularidades que, se bem administradas, deverão 

trazer vantagens para toda a sociedade, uma vez que terá suas necessidades 

atendidas, um maior custo-benefício para a administração e uma melhor qualidade 

de vida para o servidor”. 

Em seguida, a análise abordou a avaliação do PDP, esclarecendo sobre as 

bases legais e o funcionamento da Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoas e informando que instituiu “o módulo SIGA-PDP, a fim de que todas as 

unidades tivessem acesso e participassem da elaboração conjunta do PDP da 

UFPR”. A PROGEPE também informou que “tanto na elaboração quanto nas 

revisões do PDP, a principal orientação às chefias imediatas é de que os servidores 
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sejam consultados em suas necessidades de desenvolvimento, tanto individuais 

quanto coletivas”. 

Quantos aos números de ações executadas, houve 1748 registros no 

decorrer do ano de 2020, e para o ano de 2021, até o fechamento deste relatório, 

“foram cadastradas 1877 ações de desenvolvimento referentes a afastamentos para 

estudos e eventos, licença para capacitação e treinamento regularmente instituído 

(cursos, oficinas, seminários, entre outros)”. 

Por conta da pandemia, em que não foi possível a realização de cursos 

presenciais, a oferta de cursos diminuiu no ano de 2020, em relação ao ano anterior, 

mas, mesmo assim, a PROGEPE, em parceria com a CIPEAD/PROGRAD, 

organizou cursos na modalidade a distância, com foco nas “ações de 

desenvolvimento essenciais para que os docentes pudessem ministrar disciplinas 

aos estudantes de forma remota”. Em parceria com a SIPAD, a PROGEPE ofertou, a 

distância, ações de desenvolvimento para o acolhimento de gênero e políticas 

afirmativas, e em parceria com a PRPPG, ações para o uso do SIGA na graduação. 

Especificamente quanto ao objetivo do PDI de “Capacitação de servidores 

para a gestão de documentos no âmbito da instituição”, a PROGEPE informou que 

essa ação estava prevista no PDP 2020 como uma ação individual e presencial, e 

que, por conta da pandemia, não pode ser ofertada. Não houve pedido de alteração 

do curso para a modalidade a distância. “No PDP 2021 há previsão para cursos 

nesta área podendo ser organizados tanto pela CDP/PROGEPE quanto pela ENAP 

─ Escola Nacional de Administração Pública, ou, ainda, pela ENAP em Rede”. 

Quanto ao objetivo de “Capacitação em Educação Hibrida”, foram ofertados, em 

2020, quatro cursos à distância, distribuídos em 39 turmas, certificando 1793 

servidores concluintes. Quanto à “Capacitação em Metodologia do Ensino Superior”, 

o curso foi substituído em 2018 pelo Programa de Vivências Formativas para 

Docência no Ensino Superior. Quanto ao “Programa de capacitação e qualificação 

dos coordenadores de curso”, não houve demanda dos servidores no PDP 2020. 

“Embora no PDP 2021 não tenha previsão de cursos específicos para este público-

alvo, a CDP/PROGEPE, por meio da Unidade de Capacitação e Qualificação 

(UCAQ), está organizando uma trilha de aprendizagem para os servidores que 

atuam nesta área. Os cursos necessariamente não precisam ser organizados pela 

CDP/PROGEPE, mas podem ser disponibilizados pela ENAP ou ENAP e Rede”. 
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O próximo tema abordado na análise foi o do dimensionamento de pessoal. 

O número de respondentes que considera adequada (respostas bom e excelente) a 

quantidade de pessoal para atender às demandas da unidade foi de 48%. A 

PROGEPE acredita que este número não foi melhor porque não está havendo 

repasse de novas vagas do Ministério de Educação para a universidade, não houve 

complementação de vagas para os campi avançados, e não houve recebimento de 

vagas na totalidade para as novas unidades ou novos cursos. Há somente a 

reposição de vagas decorrentes de aposentadorias, exonerações, falecimentos ou 

redistribuições. Em se tratando de vagas para técnicos, a situação piora em 

decorrência de cargos extintos que, quando desocupados, não são repostos. É 

somente com as movimentações que a universidade consegue trocar cargos junto 

ao MEC para ajustar o dimensionamento. O ano de 2020, particularmente, 

apresentou outros entraves, como a suspensão de concursos públicos e a 

pendência do MEC em dar provimento às vagas de vacância, o que dificultou 

algumas reposições, sobretudo de docentes. 

A distribuição da força do trabalho também teve índices de insatisfação. A 

PROGEPE esclarece que trabalha com “o mecanismo da reposição automática da 

vaga, ou seja, as vagas desocupadas retornam com a reposição à origem”. Para 

sanar isso, o dimensionamento de pessoal já é objeto de estudo da PROGEPE e 

“espera-se que com este trabalho seja possível identificar as necessidades de 

pessoal de cada unidade organizacional, conhecer as atividades que são realizadas 

por cada uma delas, identificando as áreas mais carentes ou as 

superdimensionadas e corrigir as distorções”. 

Quanto ao tema específico previsto no PDI como “Ampliação do quadro de 

servidores para atendimento psicossocial e pedagógico”, os números apontam que 

faltam profissionais para esta área e a PROGEPE “compreende que há necessidade 

de buscar junto ao Ministério da Educação novas vagas para melhorar o 

atendimento desta demanda”. E para o tema da “Ampliação do quadro de servidores 

para atendimento das questões de inclusão e diversidade”, a PROGEPE informa 

que aguarda retorno do MEC ao pedido de solicitação de vagas para diversos 

cargos para compor a equipe da SIPAD (Superintendência de Inclusão, Políticas 

Afirmativas e Diversidade). O cargo de Tradutor e Intérprete de Línguas, no entanto, 

não faz mais parte do rol de cargos dos técnicos e a instituição terá que contratar 

serviços terceirizados. 
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A análise passa para os temas da promoção e prevenção da Saúde e 

Segurança do trabalho na UFPR. Os resultados demonstram que apesar de muitos 

servidores estarem satisfeitos, uma porcentagem de 10% desconhece as ações. 

Quanto a isso, a PROGEPE irá trabalhar na melhoria da comunicação. 

Quanto às ações que promovem a qualidade de vida do servidor no trabalho, 

a PROGEPE elenca que são realizadas inspeções nos ambientes para avaliação e 

propostas de melhorias em termos de segurança do trabalho; exames médicos 

periódicos em servidores de forma a diagnosticar e identificar fatores de risco à 

saúde laboral; atendimentos psicológicos e psiquiátricos a servidores buscando a 

melhoria da saúde mental; e ginástica laboral e análise ergonômica dos postos de 

trabalho. 

Os resultados também demonstraram desconhecimento das ações de 

orientação para a aposentadoria (30% dos respondentes) e de apoio psicológico aos 

servidores durante a pandemia da COVID-19 (29%) e por isso a PROGEPE 

compromete-se a melhorar a comunicação com o servidor. Destaca-se o trabalho 

realizado durante a pandemia pelos psicólogos e médicos psiquiátricos do CASA 4. 

Por fim, são analisados os resultados da pesquisa de satisfação. No ano de 

2020, 59% dos respondentes disseram ter utilizado ao menos um serviço da 

PROGEPE, sendo 38% deles técnicos e 21%, docentes. No ano anterior, o número 

de usuários foi bastante parecido, o que leva a atender que, mesmo com o trabalho 

remoto, a PROGEPE “conseguiu atender as demandas de seu público externo e 

interno”. 

O Plano de Gestão 2021 contempla ações de melhorias no site da 

PROGEPE de forma a garantir a confiabilidade, disponibilidade e integração das 

informações e de forma que possa ser usado efetivamente como uma ferramenta 

para informar e atender. 

O nível de satisfação dos respondentes com os serviços prestados pelas 

unidades ligadas diretamente à Direção está equilibrado entre docentes e técnicos, o 

que confirma os valores e as práticas desta Pró-Reitoria, de não fazer distinção no 

atendimento a técnicos e docentes, tratando a todos com o devido respeito e 

inclusão. Para 2021, “a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas tem como um dos 

objetivos promover o atendimento das necessidades do público interno e externo por 

meio de propostas de melhoria, as quais deverão ser sugeridas por toda 

comunidade”. 
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Com relação à Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas, que foi bem 

avaliada pelo público, a PROGEPE esclarece que a unidade está comprometida 

com o “desenvolvimento pleno dos servidores” e que agora ampliou a atuação e 

contempla, além das atividades descritas no questionário da pesquisa, a análise dos 

processos de afastamento para estudos, licença para capacitação e participação em 

programas de treinamento regularmente instituído. 

Os serviços da Coordenadoria de Planejamento de Pessoal e da 

Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Servidor também estão sendo 

desempenhados de forma satisfatória. Esta última vem trabalhando intensamente 

“nos pontos que se apresentem desfavoráveis para melhor satisfação” dos 

servidores. 

Por último, em relação ao Departamento de Administração de Pessoal, o 

nível de satisfação é bastante parecido com as demais unidades, no entanto, uma 

análise mais precisa dos motivos de insatisfação fica prejudicada porque não é 

possível detectar se o descontentamento dos usuários é por conta do momento 

delicado de trabalho remoto instituído às pressas pela pandemia, e de forma 

obrigatória, ou se realmente é por problemas de atendimento inerentes à unidade. 

De qualquer forma, mesmo diante de tantas dificuldades de adaptação, de 

sobrecarga de atividades e de tantos entraves que fogem da governabilidade desse 

Departamento, compromete-se a continuar buscando “alternativas para melhorar o 

atendimento dos servidores e da comunidade externa pelos canais digitais, assim 

como promoverá a reanálise de seus fluxos para aperfeiçoamento e adequação à 

nova realidade”. 

 

3.8 PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA 

 

A Pró-reitora de Graduação e Educação Tecnológica apresentou uma 

síntese das análises realizadas por cada Coordenadoria que compõe a PROGRAD, 

indicando os pontos principais destacados no âmbito da avaliação sob a perspectiva 

das suas equipes, sendo: Coordenadoria de Projetos e Análise Curricular (COPAC); 

Coordenadoria de Sistemas de Informação para a Gestão Acadêmica (COSIS); 

Coordenadoria  de Integração de Políticas de Educação a Distância (CIPEAD); 
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Coordenadoria de Atividades Formativas e Estágio (COAFE); Coordenadoria de 

Políticas de Graduação (COPEG). 

A Pró-Reitora informa que a partir da análise das planilhas com o resultado 

da Avaliação Institucional que foram disponibilizadas pela CPA, de início, observa-se 

que apesar do número de servidores da PROGRAD ser superior a 70, somente 23 

participaram, de forma que identificar as razões para não adesão à avaliação e criar 

mecanismos e estratégias que aumentem o número de respondentes para as 

próximas avaliações da CPA é uma tarefa extremamente necessária. Portanto, 

serão tomadas providências no sentido de divulgar, esclarecer dúvidas e discutir os 

resultados com cada uma das coordenadorias para que seja possível disseminar a 

compreensão da importância da Avaliação Institucional para o conhecimento, 

valorização e atendimento das demandas da comunidade da UFPR. 

Quanto aos resultados, a Pró-Reitora já apresentou a síntese das análises e 

a íntegra, seguida do respectivo resumo, segue publicado no site da CPA. Cabe aqui 

apresentar o que segue. 

A COPAC considerou que embora a maior parte das 23 respostas às 

questões da Avaliação 2020/2021 sejam em sua maioria satisfatórias, destacam-se 

alguns pontos que merecem uma atenção maior quanto à: 

a)  comunicação e divulgação dos cursos de graduação na sede e fora da 

sede (regular); 

b)  implantação das disciplinas híbridas nos currículos dos cursos de 

graduação (boa e regular); 

c)  política e ações que visam a redução da evasão (boa e regular). 

A COSIS frisou que a quantidade de respondentes, situada entre 10 e 20, é 

muito baixa para que se tirem conclusões institucionais do ponto de vista dos 

serviços prestados, e reforçou os mesmos dois primeiros pontos da lista da COPAC 

para serem olhados com mais cuidado e apresentou o seguinte resumo dos dados 

mais relevantes contendo alguns pontos que foram ora destacados em uma, ora em 

outra coordenadoria: 

a)  57% dos servidores considera que pode contribuir com a graduação 

na UFPR; 

b)  62% dos servidores consideram as ações de orientação e 

acompanhamento dos cursos boas ou excelentes; 
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c)  8% consideram excelente e 77% consideram boa ou regular a oferta 

de disciplinas de Pós-graduação a egressos da graduação; 

d)  8% considera excelente e 62% consideram boa ou regular a 

integração da graduação com a pós-graduação; 

e)  62% consideram a organização da Feira de Profissões boa ou 

excelente; 

f)  54% consideram regular ou boa a comunicação e divulgação dos 

cursos; 

g)  54% consideram boa ou regular as orientações de revisão curricular 

para implantação de disciplinas híbridas; 

h)  54% consideram boas ou excelentes as políticas para redução da 

evasão nos cursos; 

i)  69% consideram bons ou excelentes os programas de monitoria para 

diminuir a retenção dos cursos; 

j)  54% consideram bons ou regulares os programas para formação de 

professores da rede básica; 

k)  31% consideram regulares, 31% boas e 15% excelentes as 

orientações para formalização de estágios; 

l) 46% considera boa ou regular a articulação entre a UFPR e as 

instituições de ensino fundamental; 

m) 91% de 23 respondentes escolheu não avaliar o planejamento e ações 

que visam à modernização das salas de aula; 

n)  78% de 23 respondentes declaram não conhecer os Núcleos de 

Tecnologias Educacionais. 

Assinala-se que a COSIS considerou que sendo o número de respondentes 

extremamente reduzido (entre 2 e 4), não é possível tecer considerações sobre os 

resultados, porém, optou por seu registro: 

a)  modernização dos espaços (2): 1 péssimo e 1 regular; 

b)  modernização dos mobiliários (2): 1 péssimo e 1 regular; 

c)  modernização dos equipamentos (2) respondentes: 1 péssimo e 1 

regular; 

d)  espaços físicos e a acessibilidade dos NTEs (4): 4 bom; 

e)  equipamentos e políticas de expansão dos NTEs (4): 75% excelente. 
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A CIPEAD, em relação às Políticas e às ações que envolvem o ensino de 

graduação, no que se refere à orientação de revisão curricular para a implantação 

de disciplinas híbridas, assim se posicionou: 

No que diz respeito à Educação Híbrida, a CIPEAD possui o projeto “UFPR 

Híbrida” para fomentar, orientar, auxiliar e capacitar a comunidade acadêmica (mais 

precisamente, as coordenações de curso e docentes). Estas ações seguem os 

pressupostos da Resolução nº. 72/10 – CEPE/UFPR. No ano de 2020, por conta da 

pandemia da COVID-19, e por consequência, do ensino remoto especial, a CIPEAD 

desenvolveu fortemente ações voltadas para a orientação e capacitação docente e 

de monitores digitais. O projeto “Vivências Formativas para a Educação Híbrida” foi 

fortalecido e contou com a parceria da PROGEPE. Foram ofertados cursos, oficinas 

e assessoria pedagógica on-line para oferecer o suporte necessário aos docentes. 

Também se iniciou o trabalho de revisão da Resolução nº. 72/10 – 

CEPE/UFPR, para que seja encaminhada a uma comissão de diversos 

representantes institucionais uma proposta que atenda às novas legislações e 

permita maior autonomia dos cursos no processo de implementação de disciplinas 

híbridas. 

Especificamente sobre a revisão curricular, a COPAC vem desenvolvendo 

esse trabalho junto aos cursos de graduação. 

A COAFE, subdividida em Unidade de Atividades Formativas e Unidade de 

Estágios, foi contemplada com duas questões no questionário de Avaliação da CPA: 

uma envolvendo a monitoria e outra, a realização de estágios. Da análise dos 

resultados depreende-se que: 

a)  o resultado de 69% de “bom e excelente”, quando comparado a 

resultados dos anos anteriores, reflete a implementação da monitoria 

digital no ano de 2020, o que muito contribuiu e continua contribuindo 

para o desenvolvimento das aulas remotas durante o ERE; 

b)  em relação às orientações e procedimentos para a formalização dos 

estágios no ano de 2020, quando comparado aos anos de 2019 e 

2018, houve uma diminuição na oferta de estágios. Em função da 

pandemia, muitas empresas não ofertaram vagas de estágios, 

impactando na realização dos estágios obrigatórios. Além disso, cada 

curso apresenta especificidades que precisaram ser analisadas caso a 

caso, o que nem sempre permitiu sua homologação. Imagina-se que 
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os 31% que responderam “regular” para a questão estão sinalizando 

as dificuldades encontradas no período, sendo necessário fazer um 

estudo mais aprofundado de cada curso. O que tem sido objeto de 

análise de comissões específicas, tendo em vista o atendimento às 

normas oficiais e à criação de normas institucionais. 

A COPEG, particularmente a COPEG/UNIRAI, mencionou estar 

prioritariamente afeita ao objetivo EN-5.07 do PDI da UFPR (2017-2021), no eixo 

Políticas de Ensino, no que se refere ao Desempenho Institucional, uma vez que tem 

como atribuição no interior da PROGRAD/COPEG, apoiar as coordenações para 

"Melhorar o desempenho dos cursos de graduação nas avaliações oficiais”. 

Avaliações que se traduzem em processos avaliativos como o ENADE, cujos 

instrumentos são aplicados a estudantes no formato de provas e a coordenadores 

de curso, no formato de questionários. Outro procedimento avaliativo é relativo ao 

acompanhamento do atendimento às normas oficiais relativas à criação, 

autorização, reconhecimento e contínuo acompanhamento por meio do cadastro do 

curso no e-MEC e do desempenho de seus estudantes no ENADE. As visitas in loco 

realizadas por comissões quando o curso é criado, reconhecido, mudança de sede, 

ou teve desempenho inadequado no ENADE, têm suas raízes fincadas no SINAES. 

O relatório de 2019 revelou o ainda inadequado grau de conhecimento dos 

servidores da PROGRAD sobre o teor da lei do SINAES (lei que rege uma grande 

parte do trabalho da COPEG). As respostas “razoável" (37,5%) e “bom” (32,5%) 

prevaleceram, seguidas de “ruim" (12,5%), “excelente" (10%) e “péssimo" (7,5%). 

Também os resultados dos respondentes gerais da UFPR, tanto técnicos como 

docentes, mostraram que o padrão se repetia, com maioria “razoável”, seguida de 

“bom” e “ruim". Verificou-se que embora 80% das respostas sejam excelente, bom e 

razoável, uma boa parte dos respondentes (20%) afirmaram não ter um bom 

conhecimento sobre o SINAES, ainda em 2019. 

Outro objetivo do PDI 2017-2021 da UFPR que se vincula diretamente às 

atribuições da COPEG é o EN-02.01 "Aumentar a capacidade de gestão das 

coordenações de curso”, tendo em vista ser uma das atribuições da PROGRAD o 

apoio e acompanhamento às coordenações dos cursos visando a melhoria da 

qualidade dos cursos ofertados. 

Em 2020, no eixo de Desenvolvimento Institucional do PDI, relacionado com 

o objetivo EM-15.07, 54% dos respondentes da UFPR em geral avaliaram como 
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“bom" ou “excelente” as ações de orientação e de acompanhamento dos cursos que 

recebem avaliação in loco, tendo ainda um bom número de respondentes (18%) que 

optou por “não se aplica”. Mesmo sendo positiva a avaliação, considera-se ser 

necessário aprimorar ainda mais a relação institucional de apoio aos cursos. 

Sobre o trabalho remoto e condições de funcionamento da UFPR virtual, 

observa-se alguma controvérsia, mas, muita positividade. 

A análise da COPAC assinalou que com à alteração no horário de 

atendimento, algumas tarefas passaram a ser realizadas além da carga horária 

diária regular, observando, entretanto, aumento de produtividade e ausência de 

qualquer reclame de sobrecarga. Outros aspectos considerados relevantes foram: 

a)  distribuição equânime de trabalho entre os membros da equipe e 

prazos viáveis para entrega das tarefas; 

b)  periodicidade adequada das reuniões; 

c)  comunicação e boa interação entre a equipe e desta com o público 

externo; 

d)  condições satisfatórias de funcionamento das ferramentas digitais 

oferecidas pela UFPR, como a Intranet, o SEI, o Outlook e o Teams; 

e)  empréstimo e investimento em equipamentos e em mobiliário da 

UFPR não foram necessários; 

f)  reconhecimento de condições estruturais próprias, como internet, 

computador, notebook e desktop, adequadas para a realização das 

atividades remotas; 

g)  na questão que tratou sobre um possível retorno ao trabalho 

presencial com a possibilidade de flexibilização entre presencial e 

trabalho remoto, a maioria optou por 60 a 80% do tempo na 

modalidade remota. 

Da análise da COSIS, neste quesito, foi ressaltado que as condições de 

funcionamento da UFPR Virtual (23) tiveram 35% de respostas excelente e 35% 

bom, e ainda, 17% que afirmaram não saber responder e 9% que optaram por não 

se aplica. O percentual de 70% de excelente e bom demonstra que o objetivo da 

plataforma foi atingido e devem ser mantidos e aprimorados ao longo de 2021. 

Sobre a CIPEAD e UFPR Virtual, do total de 23 respondentes, 16 servidores 

classificaram a UFPR Virtual como “excelente ou boa” e 1 como “regular”. Os demais 

responderam “não se aplica” ou “não sei responder”. Informaram ainda que, para 
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atender as recorrentes demandas da comunidade universitária, a CIPEAD criou a 

UFPR Virtual e continua envidando esforços para seu aperfeiçoamento contínuo. E 

ofertaram ao longo do ano de 2020 formações para o uso da UFPR Virtual, tanto no 

âmbito instrucional (desde o básico ao avançado) como no âmbito pedagógico 

(como utilizar os recursos da UFPR Virtual para fins didático-pedagógicos). 

Na COAFE foi observado que o trabalho remoto não trouxe prejuízo no 

desenvolvimento das atividades. Todas as atividades foram desenvolvidas, 

observando o horário de trabalho dos servidores. Durante o período realizado nessa 

modalidade, muitas alterações nos procedimentos administrativos puderam ser 

implementadas e várias concessões, especificamente em relação à liberação dos 

estágios, levando em conta as justificativas em função da pandemia, foram 

possíveis. Também foi necessário criar mecanismos de comunicação mais eficientes 

entre as equipes, sendo a ferramenta Teams um importante aliado. A 

implementação da monitoria digital, dos Programas PIBID e Residência Pedagógica 

(RP), a continuidade do Licenciar, PVA – Programa de Voluntariado Acadêmico e do 

PET – Programa de Educação Tutorial de forma remota exigiram o 

comprometimento e envolvimento da equipe das atividades formativas. 

 

3.8.1 Ações iniciadas em 2019, realizadas em 2020 e em fase de consolidação em 

2021 

 

A PROGRAD elencou as seguintes ações iniciadas em 2019, realizadas em 

2020 e em fase de consolidação em 2021: 

Melhoria dos sistemas de informação e comunicação institucionais e de 

canais de divulgação da SUCOM (Superintendência de Comunicação), criação da 

COSIS (Coordenadoria de Sistemas para a Informação), da AGTIC (Agência de 

Tecnologia da Informação e Comunicação), reformulação de sites institucionais para 

que todas as Pró-reitorias, setores, departamentos, coordenações de cursos fossem 

suficientemente informativos e permanentemente atualizados. 

Criação da UFPR Híbrida e posteriormente da UFPR Virtual e aquisição do 

Office 365 (Teams). Em 2020 a transposição de vários procedimentos 

administrativos-acadêmicos para o SIGA-Graduação durante a implantação do 

Ensino Remoto Emergencial (ERE) tem permitido que progressivamente sejam 

articuladas as diferentes unidades administrativas. Tais conquistas com certeza têm 
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favorecido o andamento dos processos acadêmico-administrativos, porém ainda não 

repercutiram nas reformas e ajustes curriculares, implantação de disciplinas híbridas 

no currículo dos cursos para além do período de ERE e curricularização da 

extensão. Também a formação de professores para uma educação híbrida ainda 

demanda a continuidade de esforços específicos. 

Continuidade do trabalho de aperfeiçoamento da UFPR Virtual no que 

compete às questões técnicas e de usabilidade. 

Fortalecimento das ações de capacitação, seja por meio de oficinas, tutoriais 

ou cursos, de acordo com as especificidades e necessidades de uso da comunidade 

acadêmica. 

Continuidade do projeto “Vivências Formativas para e Educação Híbrida” 

para fortalecer a Educação Híbrida na UFPR e promover a capacitação docente de 

acordo com as necessidades e demandas da comunidade acadêmica. 

Fortalecimento da parceria com os Núcleos de Tecnologias Educacionais 

nos diversos setores e Campi avançados da UFPR, promovendo e facilitando o uso 

das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) nas diversas ações 

e atividades da comunidade universitária. 

Continuidade da revisão da Resolução nº. 72/10 – CEPE/UFPR, juntamente 

com uma comissão de representantes da UFPR, visando adequá-la às legislações 

vigentes e a desburocratização do processo de implementação da Educação Híbrida 

na universidade. 

Implantação da extensão no currículo, mesmo que com número de 

respondentes muito baixo (somente 4 respondentes), permite supor que poucas 

pessoas têm conhecimento a respeito da curricularização da extensão na 

universidade. Destaca-se que embora o número de respondentes seja mínimo, a 

questão teve uma boa avaliação. 

Criação da Unidade de Projetos na COPAC, potencializando ações 

inovadoras em direção a uma política que congregue ações visando a redução da 

evasão nos cursos. 

Criação pela COSIS de um sistema para a Unidade dos Estágios da 

COAFE, visando o cadastro e gerenciamento dos estágios obrigatórios ofertados 

pelos cursos da UFPR, como também dos não obrigatórios. 

Participação da COAFE em editais do MEC relativos à formação inicial e 

continuada de professores para a escola básica e outros processos formativos, e 
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implementação, acompanhamento e avaliação dos programas de Monitoria, PVA, 

PET, Licenciar, PIBID e RP situados na Unidade de Atividades Formativas. 

Consolidação da Representação da COAFE no Fórum Permanente de Apoio 

à Formação Docente do Estado do Paraná, coordenado pela SEED-PR, 

estabelecendo parcerias entre professores da UFPR e professores da escola básica 

atuando nas diferentes áreas de conhecimento, tanto na SEED quanto nas escolas 

públicas. 

Criação, implementação e consolidação do Conecta UFPR, que abriga o 

instrumento de pesquisa, criado na COPEG/UNIRAI com a colaboração da COPAC, 

para coletar informações sobre os egressos. Abriga também um instrumento de 

pesquisa sobre a evasão dos alunos da UFPR. O questionário de egressos veio 

suprir a necessidade de uma ferramenta institucional e acrescentou um patamar na 

qualidade da relação da instituição com seus egressos. Muitos acessos foram 

realizados e muitos dados foram coletados sobre a inserção profissional do formado 

pela UFPR no mercado de trabalho, seu perfil sociodemográfico, sua relação com a 

instituição, sua trajetória profissional e sua atuação na sociedade. O relatório 

produzido na COPEG com contribuições da equipe de projetos da COPAC aponta 

para a riqueza de informações dos egressos que poderão ser consideradas pelos 

coordenadores e professores de diferentes cursos de graduação da UFPR nos 

períodos de reformulação curricular, entre outros. 

Divulgação e esclarecimento da relevância da Avaliação Institucional regida 

pelo SINAES, principalmente do ENADE e das avaliações externas, tendo em vista o 

ainda desconhecimento do SINAES, sistema que rege a Avaliação do Ensino 

Superior há mais de 15 anos. 

Realização de palestras para alunos, professores, coordenadores e técnicos 

administrativos sobre a importância do SINAES e respectivas avaliações. 

Apresentações também nas semanas dos calouros de alguns cursos, e para 

servidores do Sistema de Bibliotecas da UFPR. 

Reestruturação do conteúdo da COPEG/UNIRAI no site da PROGRAD, 

localizado na página http://www.PROGRAD.ufpr.br/portal/COPEG/, visando divulgar 

informações mais precisas sobre as atribuições dessa coordenadoria em relação ao 

cadastro e permanente atualização dos dados dos cursos no e-MEC. Necessário 

assinalar que a constante atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs), 

número de vagas, e todas as informações sobre o curso no e-MEC com a 

http://www.prograd.ufpr.br/portal/copeg/
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colaboração dos coordenadores, assim como, a orientação e acompanhamento às 

coordenações de curso por ocasião do ENADE e das visitas in loco, têm repercutido 

positivamente no aprimoramento dos cursos e na melhoria dos resultados das 

avaliações oficiais de cada curso. 

Criação, implementação e consolidação da Unidade de Regulação e 

Avaliação Institucional (COPEG/UNIRAI), fundamental para criar uma cultura de 

avaliação institucional e orientar a comunidade acadêmica em relação à localização 

da unidade responsável pelas avaliações oficiais, decorrentes do SINAES. 

Criação de comissão, em 2019, composta por dois coordenadores de curso 

para a elaboração do Plano de Ação para as Coordenações de Curso, com o intuito 

de apoio para que desempenhem melhor sua tarefa. A elaboração do Plano de Ação 

foi norteada pela ideia de que é necessário customizar o planejamento das ações de 

cada coordenação, a partir de referenciais legais oficiais, detalhando metas, 

objetivos e indicadores mensuráveis, para cada aspecto importante da gestão de um 

curso superior, para que possam servir de guia na execução da ação. A 

disponibilização do plano às coordenações está em andamento e tem-se como meta 

para 2021 a organização de workshops para o melhor esclarecimento das ações 

propostas. 

 

3.8.2 Grau de satisfação com os serviços prestados 

 

Na pesquisa de satisfação sobre os serviços prestados pelas 

unidades/coordenadorias da PROGRAD, constata-se que de modo geral a 

comunidade está satisfeita com os serviços prestados por todas as coordenadorias. 

Destaca-se que: 

a) dos 159 respondentes avaliando os serviços prestados pela COPAC, 

64 consideram-se muito satisfeitos; 66, satisfeitos; 19, razoavelmente 

satisfeitos; 06, insatisfeitos; e 03, muito insatisfeitos. Em termos 

percentuais, os “muito satisfeitos” são 17% técnicos e 23% docentes; 

os “satisfeitos” são 17% técnicos e 25% docentes; os “razoavelmente 

satisfeitos” são 4% técnicos e 8% docentes; os “insatisfeitos” são 1% 

técnicos e 3% docentes; e por fim, os “muito insatisfeitos” são 1% 

técnicos e 1% docentes. Os números demonstraram que a busca 

pelos serviços da COPAC se deu em maior número pelos docentes. 
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Mesmo que os docentes e técnicos indiquem estarem satisfeitos com 

o serviço prestado pela COPAC, sempre é possível identificar o que 

ainda possa ser aprimorado para que os respondentes “razoavelmente 

insatisfeitos” e “muito insatisfeitos” passem a avaliar os serviços. 

Nessa direção, impõe-se o fortalecimento do vínculo com a 

comunidade acadêmica, para conhecer e criar estratégias que melhor 

atendam suas reais necessidades; 

b) dos 223 respondentes que avaliaram a CIPEAD, grande parte 

composta por docentes, 76% responderam que estavam “muito 

satisfeitos ou “satisfeitos” com os serviços prestados. Infelizmente não 

há informações suficientes sobre os motivos que levaram docentes e 

técnicos se sentirem “razoavelmente satisfeitos, insatisfeitos ou muito 

insatisfeitos” com os serviços prestados pela CIPEAD. De qualquer 

modo, procura-se sempre realizar avaliações e pesquisas para 

acompanhar as necessidades e interesses da comunidade de 

servidores no que diz respeito aos programas de capacitação. 

Procura-se também sempre retornar o mais breve possível os contatos 

on-line (via e-mail e Teams) para resolução de dúvidas ou 

encaminhamento de orientações, tendo em vista fortalecer o vínculo 

com a comunidade acadêmica, para conhecer e criar estratégias que 

melhor atendam suas reais necessidades; 

c) das 255 respostas relacionadas aos serviços prestados pela COAFE, 

35% registraram “muito satisfeito”, 48% “satisfeito” e 11% 

“razoavelmente satisfeito”, totalizando 94% de satisfação com os 

trabalhos realizados pela COAFE. Considera-se ser um resultado 

expressivo que está em sintonia com a política que é adotada nessa 

coordenadoria, ao analisar com agilidade os processos enviados pelo 

SEI, bem como realizar orientações prioritariamente a coordenadores 

e professores, mas, também a estudantes por e-mail e Teams; 

d) no relatório de 2019, a COPEG teve seus serviços muito bem avaliados 

tanto pelos servidores da PROGRAD, como pelos da UFPR em geral, 

obtendo 50% “satisfeito” e 44,9% “muito satisfeito”, sendo 2,9% “pouco 

satisfeito”, 1,5% “muito insatisfeito” e 0,7% “insatisfeito”. Em 2020, os 

resultados da pesquisa de satisfação dos serviços da COPEG pela 
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UFPR em geral mostram que 79% das respostas foi “satisfeito” ou 

“muito satisfeito”. Observa-se, entretanto, que as atribuições da 

COPEG podem explicar os resultados, uma vez que podem não estar 

muito claras para a comunidade acadêmica, devido ter abrigado 

anteriormente outras atividades que hoje não mais realiza. Um 

exemplo são as atribuições da COPAC (que anteriormente era uma 

unidade da COPEG), e outro, são programas relacionados a 

Atividades Formativas e que estiveram por muito tempo localizados na 

COPEG, mas que desde 2018 passaram a ser geridos pela COAFE, 

devido serem relacionados a atividades formativas, como por exemplo, 

PET, PIM e PVA. 

 

3.8.3 Síntese das ações futuras frente à análise 

 

a) criar estratégias para conscientizar a equipe sobre a avaliação 

institucional e sua importância; 

b) garantir a efetiva participação da equipe na avaliação institucional; 

c) melhorar e promover as ações voltadas para os cursos de graduação; 

d) identificar as fragilidades da prestação de serviços; 

e) conhecer e analisar o cenário atual, mapeando formas de melhorar os 

trabalhos realizados; 

f) melhorar os processos de comunicação e interlocução com a 

comunidade interna; 

g) tornar os fluxos de trabalho mais ágeis e fluido; 

h) eliminar o retrabalho diminuindo o tempo de execução das atividades, 

ganhando em produtividade e eficiência. 

 

3.9 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS 

 

Na análise dos resultados da Pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e 

Finanças, efetuou-se a investigação em relação à sua atuação como unidade 

administrativa, visando a permanente sintonia com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional e também como forma de estabelecer ações para a melhoria contínua 
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de seus processos. No perfil dos respondentes foram apurados 10 respondentes 

entre 56 servidores. 

Em relação à Avaliação das Políticas de Responsabilidade Social, 

perguntada no questionário, o resultado foi que 78% consideraram as políticas boas 

ou excelentes. Com isso, a ação recomendada pela Pró-reitoria foi a de manutenção 

das estratégias de divulgação no âmbito da PROPLAN das políticas de 

Responsabilidade Social. 

Sobre o Atendimento psicossocial e pedagógico e às questões de inclusão e 

diversidade, as respostas foram em sua maioria "Não sei responder" (40%), e 

"excelente" (30%), seguido de” bom" (20%) e "ruim" (10%). Para a PROPLAN, os 

resultados apurados não permitem uma conclusão mais apurada dos itens 

avaliados, contudo consideram importante que as questões avaliadas sejam 

conhecidas pelos servidores. Além disso, como ações recomendadas, encontram-

se: sugerir à CPA que insira questão avaliando a necessidade e periodicidade do 

serviço de atendimento psicossocial e pedagógico e questões de inclusão e 

diversidade; divulgar continuamente no âmbito da PROPLAN as ações da SIPAD; e 

manter contínuo processo de comunicação para divulgar as ações de boas práticas 

de saúde, bem estar e cidadania. 

Na Avaliação do SIGA, revelou-se um grau de 77% de satisfação estando 

entre os 23% considerados como avaliação negativa os aspectos relacionados à 

Segurança, Integração, Abrangência, Inovações e Treinamento. Tem-se como ações 

recomendadas: levar ao conhecimento da Coordenação de Desenvolvimento e 

Manutenção do SIGA as percepções dos usuários do sistema na PROPLAN, atuar 

junto à Coordenação do SIGA; e indicar à PROGEPE a necessidade de oferta de 

treinamento na ferramenta. 

Em relação à Avaliação da Política de Desenvolvimento de Pessoas, no 

universo de 10 respondentes, 6 avaliaram como “bom” (54%), seguido de "regular" 

(29%) e "excelente" (17%), tendo como ações recomendadas: levar os resultados 

apurados ao conhecimento da PROGEPE; efetuar levantamento interno das 

principais necessidades de treinamento dos servidores; diligenciar junto às unidades 

promotoras de ações de treinamento as necessidades levantadas; e alocar recurso 

interno para promover ações de treinamento mais específicas à PROPLAN. 

Sobre a força de trabalho, segundo a quantidade e distribuição de pessoal, a 

avaliação resultou num quadro que apontou 60% de respostas positivas: “excelente” 
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(20%) e “bom” (40%). Porém a existência de 40% de avaliações “regular” e “ruim” 

revela a necessidade de ações, as quais já são práticas da gestão da Pró-reitoria. 

Para as ações recomendadas, estão: verificar a distribuição de atividades realizadas 

pela PROPLAN, quantificando a carga de trabalho de cada unidade componente; 

desenvolver métodos e procedimentos que facilitem a realização das atividades de 

forma a propiciar melhor produtividade aos servidores; quantificar a necessidade de 

acréscimo de força de trabalho e verificar a forma de suprimento se por servidor 

estatutário ou terceirizado; solicitar à PROGEPE a disponibilização de servidores 

para a PROPLAN; e celebrar eventual contrato com servidor terceirizado. Além 

disso, sobre a Saúde e Segurança do Trabalho, a pesquisa teve um índice 

expressivo (27,5%) da resposta “não sei responder”, com frequência absoluta maior 

para os itens relativos à aposentadoria e ao apoio psicológico durante a pandemia. 

Com relação a esse tópico, a ação recomendada pela Pró-reitoria foi informar à 

PROGEPE a necessidade de intensificarem as ações de comunicação do Apoio 

Psicológico e Orientações Para a Aposentadoria. 

Na questão de Governança Institucional, o item foi avaliado dentro da 

dimensão de Planejamento, e entre os quesitos avaliados, a presença de fraquezas 

foi verificada na publicação e divulgação de indicadores de desempenho da 

instituição e nas políticas de mapeamento de processos. As recomendações são 

indicar à Coordenadoria de Governança e Riscos (CGR) que intensifique a 

divulgação dos resultados dos indicadores de desempenho da instituição e divulgar 

aos servidores da PROPLAN o acesso ao Portal de Indicadores. 

Por fim, sobre o Planejamento e a qualidade dos serviços terceirizados, a 

análise revelou a necessidade de atenção ao planejamento e à transparência na 

gestão e no planejamento da força de trabalho terceirizada. Para as ações futuras 

recomendadas, estão: publicizar os critérios adotados visando a contratação de mão 

de obra terceirizada; verificar a quantidade de terceirizados contratados e a 

possibilidade de remanejamento visando a otimização de resultados; contatar a 

SUINFRA e verificar os eventuais gargalos existentes na atividade de manutenção. 

  

3.10 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

A análise das respostas dos servidores da PRPPG e dos resultados gerais 

(UFPR), no que compete à referida Pró-reitoria, foi distribuída e analisada de forma 
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segmentada por cada uma das quatro Coordenadorias que a compõem: 

Coordenadoria dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (CPGSS), 

Coordenadoria dos Programas de Pós-Graduação Lato Sensu (CPGLS), 

Coordenadoria de Iniciação Científica e Tecnológica (CICT), e Coordenadoria de 

Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico (CPCDT), considerando tanto 

respostas de pós-graduandos quanto de servidores e estudantes de graduação, 

contemplando os três questionários aplicados em novembro de 2020. 

A Coordenadoria de Programas Lato Sensu indica que baseou sua análise 

nas quatro questões que avaliam a área, considerando valores quantitativos e 

questões dissertativas. As políticas e ações para os cursos lato sensu foram 

avaliados através de quatro questões quantitativas, a saber: 

a) políticas de incentivo à criação de cursos lato sensu; 

b) políticas de ações que viabilizam a criação e ampliação dos cursos lato 

sensu; 

c) políticas de acompanhamento de ocupação e evasão dos cursos; 

d) políticas de avaliação dos cursos de pós-graduação lato sensu. 

Em relação à avaliação das políticas de incentivo à criação de cursos lato 

sensu, a Coordenadoria informa que em dezembro de 2020 foi aprovada uma nova 

resolução que regulamenta a oferta de cursos de especialização na instituição, 

substituindo a antiga, possibilitando a flexibilidade e agilidade de oferta, abertura, 

acompanhamento e encerramento de cursos da área. 

Quanto à avaliação de políticas e ações que viabilizam a criação e 

ampliação de cursos, a Coordenadoria informa que não controla a oferta de cursos, 

já que esta é uma competência setorial e departamental. De toda forma, lembra que 

nos últimos cinco anos houve aumento na oferta tanto de cursos gratuitos quanto 

pagos, presenciais e EaD. 

Essa ampliação é resultado do esforço de departamentos e decorre de 

acordos de cooperação entre a UFPR e demais entidades públicas e privadas. 

Desta forma, foi criada em 2020 uma cartilha de suporte para abertura de cursos de 

especialização, disponível em http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-

content/uploads/2021/01/manual-abertura-curso-esp_2021_pub.pdf. 

Quanto ao acompanhamento da ocupação e evasão dos cursos de 

especialização na UFPR, a Coordenadoria também esclarece que é de 

responsabilidade das Coordenações dos respectivos cursos. Todavia, o SIGA 

http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2021/01/manual-abertura-curso-esp_2021_pub.pdf
http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2021/01/manual-abertura-curso-esp_2021_pub.pdf
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permite que haja uma centralização da gestão, permitindo que as informações sejam 

padronizadas, de forma que a Coordenadoria solicitou à Coordenação do sistema 

um dashboard contendo essas informações, com o objetivo de facilitar o controle e o 

acompanhamento. Essa funcionalidade será desenvolvida no sistema, facilitando o 

acompanhamento dos gestores, os coordenadores, desses cursos. 

Em relação à avaliação dos cursos de especialização, a Coordenadoria 

explica que esta é uma preocupação constante, e que tem buscado também por 

meio do SIGA uma forma de inserir um formulário de avaliação de disciplinas para 

os discentes, por ocasião do encerramento dos cursos, sem interferência das 

Coordenações de cursos. 

A coordenadoria listou os apontamentos dos respondentes nas questões 

dissertativas: 

a) incentivar e apoiar os programas de residência; 

b) ofertar cursos lato sensu específicos para técnicos administrativos; 

c) criar um fórum para melhoria dos cursos lato sensu; 

d) definir políticas de incentivo à abertura de cursos de especialização; 

e) tornar o lato sensu competitivo no mercado; 

f) incentivar os professores a atuar em cursos lato sensu; 

g) otimizar o uso dos recursos pelo lato sensu para não prejudicar os 

cursos de graduação e as pesquisas; 

h) simplificar a oferta de cursos de especialização e buscar mais incentivo 

pela reitoria; 

i) flexibilizar a fundação de apoio. 

No que cabe às suas competências, a Coordenadoria tem feito os 

encaminhamentos que se referem ao incentivo à abertura dos cursos, objetivando 

tornar o processo menos burocrático e dinâmico. Ainda, em atendimento aos itens 4, 

6, 8 e 9, a Coordenadoria entende que a nova resolução e a adoção do SIGA 

permitiram celeridade e flexibilidade para abertura e encerramento dos cursos lato 

sensu. 

Estava previsto para 2020 o Programa “PRPPG Itinerante”, que visava 

disseminar explicações de como os cursos de especialização poderiam ser 

ofertados, fomentando este importante recurso para a UFPR. Agora está inserindo 

no planejamento de 2021 como uma ação digital. 
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A Coordenadoria de Pós-graduação Stricto Sensu aponta em sua análise 

que as avaliações dos pós-graduandos indicam bons resultados dos programas, 

contudo considera baixa a adesão em alguns programas, nos quais não se 

observam uma participação efetiva desse público, “dado que boa parte dos PPGs 

sequer obtiveram 50% da participação de seus discentes no processo; em números 

totais menos de 30% dos pós-graduandos”. Nesse sentido, entende ser necessário 

apurar o motivo da baixa adesão e promover ações em prol da comunicação e 

divulgação, incentivando a participação dos pós-graduandos. 

Em relação às respostas dos servidores, a Coordenadoria manifestou-se 

quanto à avaliação sobre ações da CPGSS voltadas à Avaliação Quadrienal dos 

PPGS pela Capes, que se apresentam bem avaliadas pela maioria dos servidores, e 

informa que em 2020 a Coordenadoria “desenvolveu uma série de ações voltadas à 

preparação das coordenações e secretarias dos PPGs para esse evento, cujos 

resultados ainda serão observados ao longo de 2021.” Ademais, esclarece que os 

resultados serão base para o planeamento de ações futuras e que serão 

reanalisados em seus pormenores, incluindo as questões dissertativas. 

A Coordenadoria de Iniciação Científica e Tecnológica (ICT) apresentou uma 

síntese dos resultados em sua análise, acompanhada de sugestões de ações 

quando necessário, a saber: 

a) considera-se como ponto negativo atrelar à distribuição de bolsas em 

participação do docente em programa de pós-graduação; 

b) sugere-se separar no Sistema de Iniciação Científica e Tecnológica 

(SICT) os projetos por departamento, em vez de setor; 

c) sugere-se reconhecer que a ICT contribui para o futuro profissional do 

discente; 

d) registrou-se a reclamação de docentes quanto à sanção recebida por 

descumprimento de um dos compromissos assumidos no programa de 

ICT; 

e) sugere-se promover a integração entre projetos internamente e com 

empresas externamente; 

f) sugere-se promover integração do SICT ao SIGA; 

g) sugere-se prever sistema de avisos para alertar docentes acerca dos 

compromissos da ICT; 
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h) sugere-se que a sanção recaia somente sobre o estudante, não sobre 

o docente; 

i) verifica-se que os estudantes revelam interesse em participar na ICT, 

porém o número limitado de bolsas induz os interessados a buscarem 

o mercado de trabalho; 

j) registra-se que existem nos programas estudantes sem perfil para a 

pesquisa; 

k) reconhece-se que o trabalho da equipe da Coordenadoria de ICT é ágil 

e profissional; 

l) as normas de ICT são boas para quem cumpre as regras, mas sem 

consequências efetivas para os que descumprem; 

m) a disponibilidade de bolsas é boa e tem crescido, mas ainda aquém do 

necessário, principalmente com relação a ações afirmativas; 

n) o SICT funciona, porém ainda de forma precária; 

o) há necessidade de aumentar a disponibilidade de bolsas de Ações 

Afirmativas; 

p) o SICT é muito bom, a equipe é extremamente competente; 

q)  há manifestação contrária à prorrogação de prazos; 

r) sugere-se que SICT envie as notas finais dos relatórios para cada 

estudante e professor individualmente; 

s) a PRPPG encontra-se bem organizada com planejamento que reverte 

em ações concretas; 

t) sugere-se utilizar uma única senha para todos os sistemas da UFPR, 

inclusive SICT; 

u) há estudantes pouco comprometidos; 

v) há estudantes com sobrecarga de disciplinas, o que dificulta dedicação 

à ICT; 

w) falta aplicação do Qualis artístico nas ferramentas de avaliação da 

produção de docentes das áreas de Artes; necessário adotar formatos 

de relatórios de pesquisa que contemplem pesquisas em poéticas bem 

como que possibilitem anexar material imagético; 

x) a equipe ICT desempenha excelente papel; 

y)  o ingresso de estudantes de ensino médio na ICT é bastante 

burocrático; 
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z) os estudantes não são penalizados, apenas os docentes; 

aa)  é necessário reconhecer as diferenças de produtividade entre setores; 

bb)  é necessária mais objetividade nos editais; 

cc)  falta de ações da PRPPG em relação à pandemia; 

dd)  quanto à Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE), 

outras universidades promoveram eventos de IC remotamente, e a 

UFPR não; 

ee)  considerando que o SIGA é um sistema integrado, o SICT não 

deveria ter meio de acesso e senha distintos; 

ff)  há responsabilização punitivista e sobrecarga de orientadores; 

gg)  existe burocracia; 

hh)  os procedimentos podem ser simplificados; 

ii)  o SICT não é péssimo, mas existe uma confusão de logins e senhas. 

Deveria ser como a intranet, com login e senha iguais ao do e-mail 

UFPR; dentro do sistema poderia haver perfis diversos (orientador, 

parecerista, comitê setorial), como no SIGA; 

jj)  a ICT da UFPR é ruim, pois valoriza relatórios em vez de artigos 

publicados ou aumento de conhecimento de alunos; 

kk)  a ICT é excelente e bem organizada; 

ll)  o SICT deve ser integrado ao SIGA; 

mm) o fato de estar ou não na pós-graduação não deveria limitar a 

chance do docente participar de edital ou concorrer à bolsa de ICT; 

nn)  a burocracia é desestimulante; 

oo)  sugere-se que se permita elaborar relatórios mais longos; 

pp)  sugere SIEPE virtual. 

A partir da análise das questões dissertativas, a Coordenadoria faz 

apontamentos necessários e indica ações que podem dirimir itens críticos, tais 

como: 

As sanções são previstas tanto no Caderno de Normas da ICT quanto no 

Edital Anual, que são amplamente discutidos e aprovados pela Coordenadoria, 

juntamente com o Comitê Assessor de Iniciação Científica e Tecnológica (CAIC), 

órgão em que cada setor da universidade possui representação. As exigências e 

obrigações impostas aos professores decorrem das próprias agências de fomento, 

cabendo à Coordenadoria prestar contas acerca das bolsas atribuídas e do 
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cumprimento dos compromissos assumidos. Lembra que o Edital de ICT é um edital 

público, e sobre ele recaem todos os princípios inerentes à administração pública. 

Em referência ao SIEPE, a Coordenadoria pretende conduzir discussão com 

a AGTIC para verificar a possibilidade de desenvolvimento de um sistema que 

agregue o evento. 

A partir de 2018, a Coordenação de ICT passou a trabalhar com a equipe 

SIGA, visando o desenvolvimento de um novo Sistema de Iniciação Científica e 

Tecnológica, permitindo que o processo de seleção para o edital anual, que envolve 

várias etapas, passasse a ocorrer eletronicamente para fins de assegurar maior 

imparcialidade e transparência. Desde 2019, o SICT permitiu que a pontuação do 

Currículo Lattes de cada docente fosse contabilizada seguindo os critérios 

apresentados no Edital Anual ICT e gerada eletronicamente. 

Devido à equipe reduzida do SIGA e ao aumento da demanda pelo sistema, 

pode-se inferir que as impressões negativas poderão ser sanadas com 

aprimoramento do SICT, entendendo que as críticas poderiam ser solucionadas com 

a ampliação da equipe SIGA e a designação de técnicos responsáveis 

exclusivamente pela gestão do sistema. 

Quanto à quantidade de bolsas, apesar dos cortes de recursos realizados 

pelo governo federal, a ICT teve um acréscimo na oferta de bolsas em 2020, 

mediante aporte adicional disponibilizado pelas agências de fomento (quadro). 

Mesmo assim, os recursos não contemplam todas as demandas, principalmente no 

PIBIC AF – Ações Afirmativas, programa ofertado pelo CNPq: 

 

FIGURA 2 - RESUMO DE BOLSAS PROGRAMA IC. 

  

 FONTE: Coordenadoria Iniciação Científica e Tecnológica- PRPPG (2021).            

 

A despeito desses pormenores, a avaliação dos programas de ICT 

apresenta simetria na avaliação de servidores, sendo que 79% dos docentes e 88% 

dos técnicos administrativos consideram-se “muito satisfeitos” e “satisfeitos”. 
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A Coordenadoria de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico 

analisou as questões aplicadas aos servidores da UFPR em 2020 e registrou que 

60% dos servidores da Pró-reitoria participaram da pesquisa. Foi apresentada a 

leitura dos resultados por eixo avaliativo e foram inseridos tabelas e gráficos que 

seguem publicados com o Relatório Integral no site da CPA, em Resultados da 

Avaliação Institucional. 

Na análise do eixo Trabalho Remoto observou-se avaliação satisfatória pela 

maioria dos respondentes, inclusive quanto à organização e ao planejamento da 

unidade e na comunicação interna e funcionamento das ferramentas digitais. 

Todavia, considera que a repentina mudança de rotina e a inexperiência com essa 

modalidade de trabalho levou ao registro de críticas, que serão analisadas com 

objetivo de propor soluções. 

48% dos servidores fizeram investimento em equipamentos, mobiliários, 

pacote de serviços de internet, entre outros. Alguns utilizaram a possibilidade de 

empréstimo da UFPR para o desenvolvimento de suas atividades. Verificou-se que a 

maioria possui boas condições estruturais para desenvolver as atividades remotas. 

Porém, há ausência de ergonomia e presença de ruídos que dificultam o trabalho. 

O ambiente de que dispõem os servidores foi bem avaliado, destacando a 

motivação e adaptação à modalidade de trabalho remoto. Por outro lado, a saúde 

psicológica recebeu o maior percentual de avaliação regular. Grande parte dos 

servidores da Pró-reitoria tem se dedicado além da sua carga horaria, mas há 

indicativo de aumento de produtividade pela maioria, e sentem-se satisfeitos como o 

próprio desempenho. Os dados indicam que 76% dos respondentes acredita ser 

possível um ambiente flexibilizado de trabalho em um cenário de retorno às 

atividades presenciais entre 60 e 80% do tempo. 

Em relação ao eixo Plano de Desenvolvimento Institucional, a 

Coordenadoria analisou as questões com maior representatividade. 

Na avaliação das Políticas de Responsabilidade Social observa-se que as 

ações que avaliam a Diversidade e Inclusão são “razoavelmente boas”, aponta o 

relatório. Contudo, o mesmo não se aplica às políticas de proteção ambiental, 

destinação correta de resíduos e lixo, e uso sustentável dos recursos naturais, 

sugerindo “que tais políticas precisam ser debatidas e aprimoradas pelas unidades 

competentes”. 
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Quanto ao PDP, das respostas dos 11 servidores que responderam à 

questão é possível inferir que há demandas a serem sanadas, pela avaliação da 

maioria como “regular ou ruim”, “em especial os referentes à capacitação de 

servidores para a gestão de documentos no âmbito da instituição e à oferta pela 

UFPR, ENAP ou escolas de governo das ações de desenvolvimento previstas no 

PDP para a unidade”. 

O dimensionamento da força de trabalho para os servidores da PRPPG foi 

avaliado como “regular, ruim ou péssimo”, o que indica necessidade de revisão, 

reposição e o redimensionamento da força de trabalho da UFPR como um todo, 

visando equilibrar os quadros de pessoal. 

Sobre o dimensionamento da força de trabalho para os quadros de pessoal 

destinado ao atendimento psicossocial e pedagógico e para atendimento das 

questões de inclusão e diversidade, o índice de respostas “não se aplica” é alto. A 

Coordenadoria aponta que é, provavelmente, pelo desconhecimento e falta de 

necessidade dos servidores da PRPPG. 

Ao serem abordados sobre as ações de promoção e prevenção da Saúde e 

Segurança no trabalho na UFPR, os servidores respondentes da PRPG demonstram 

não estarem satisfeitos, especialmente com relação às ações que visam à 

prevenção e à promoção da saúde no trabalho e que promovem a qualidade de vida 

no trabalho. A Coordenadoria aponta ainda que boa parte dos servidores não opinou 

sobre as ações de orientação para a aposentadoria e de apoio psicológico durante a 

pandemia, possivelmente por não terem apresentado demandas para esses 

serviços. Observando as respostas dos servidores que avaliaram os temas, é 

possível inferir que há necessidade de aperfeiçoamento dessas ações pelas 

unidades responsáveis. 

Sobre as políticas de Segurança Institucional, cabe citar: 

Quanto às ações de segurança institucional, também houve críticas dos 
servidores que responderam o questionaram, mesmo considerando que 
uma boa parte marcou a opção “não se aplica”. Os programas e ações de 
proteção e segurança das pessoas foram avaliados como regular ou ruim 
por 47% dos respondentes e os programas e ações de proteção e 
segurança do patrimônio público por 38% (COORD. PESQUISA/PRPPG, 
2021, p. 09.) 

Quanto ao planejamento e à qualidade dos serviços terceirizados, a 

Coordenadoria aponta que as avaliações foram pouco melhores, destacando 
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serviços de limpeza e conservação. Por outro lado, quanto se trata da transparência 

na gestão e planejamento da força de trabalho, as avaliações variam, na maioria, 

entre “regular e ruim”. O que pode indicar que há falta de envolvimento dos 

servidores da PRPPG nessas etapas, o que demanda atenção dos responsáveis 

pelas contratações. 

No eixo da Pesquisa de Satisfação destacam-se: a melhora na avaliação do 

site da PRPPG em comparação a 2019, resultado dos esforços da Pró-reitoria nesse 

sentido, especialmente no ajuste do site de modo que as informações se tornem 

mais fáceis de serem visualizadas, e outras melhorias estão previstas para tornar o 

acesso dos usuários facilitado e ágil. De forma geral, os serviços da Pró-reitoria 

foram bem avaliados pela maioria dos servidores da UFPR. Ao observar a avaliação 

segmentada de cada uma das unidades que compõem a PRPPG, os resultados são 

igualmente satisfatórios, sendo as respostas da maioria “muito satisfeito e satisfeito” 

(70% de docentes e mais de 85% dos técnicos da UFPR que avaliaram os serviços 

da Pró-reitoria). 

 

3.11 SETOR DE ARTES, COMUNICAÇÃO E DESIGN 

 

O relatório do Setor de Artes, Comunicação e Design foi encaminhado pela 

Vice Direção do Setor e traz os seguintes apontamentos: 

Em comparação ao ano de 2019, entende-se que o Setor teve uma boa 

participação dos servidores (43%), mesmo que todos não tenham concluído a 

pesquisa, pois, segundo a análise, o questionário possui uma série de temas alheios 

às funções dos servidores, sendo também extenso, o que pode ter desestimulado a 

conclusão da pesquisa, e não necessariamente a participação. 

Quanto ao eixo Desenvolvimento Institucional, é bem avaliado pelos 

servidores do Setor, porém há descontentamento em relação às políticas ambientais 

da UFPR. A razão pode ser o desconhecimento geral sobre os programas de 

destinação de resíduos pelas unidades do Setor. 

A articulação entre graduação e pós-graduação recebeu avaliação 

insatisfatória por parte dos servidores. Uma justificativa seria a busca pela 

graduação por parte de alunos, sem o interesse de seguir em uma carreira 

acadêmica, portanto é natural que isso motive servidores a considerar que a 

integração entre estas duas modalidades sejam baixas. 
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Verificando que as políticas e ações voltadas para o ensino de graduação 

estão avaliadas como regulares, principalmente por docentes, o Setor propõe-se a 

discutir o assunto em reuniões para compreender melhor onde estão as demandas. 

A avaliação da Iniciação Científica, Pós-Graduação e Pesquisa tem 

avaliação similar à do Ensino de graduação, com menor percentual de participação. 

As ações e políticas de forma geral são bem avaliadas, mas ressalva-se que as 

ações relacionadas à pesquisa científica e tecnológica apontam um percentual de 

insatisfação, sugerindo que um motivador pode ter sido as ações de 

contingenciamento de recursos para a área pelos órgãos governamentais. Sente-se 

a necessidade de incentivo para que servidores participem da pesquisa sobre esse 

eixo específico que foi bastante baixo, cruzando também as informações de adesão 

de outras unidades. 

Em relação às políticas de pós-graduação lato sensu, a avaliação foi 

bastante baixa do ponto de vista da adesão, aponta o Setor, e apesar de haverem 

críticas, é difícil considerá-las em virtude disso. 

Na pesquisa de satisfação, observa-se boa avaliação do site do Setor pela 

maioria dos respondentes. Destaca-se que o serviço é executado por servidor que 

não é da área e que o servidor responsável possui outras atribuições além da 

página. A secretaria setorial é bem avaliada, para felicidade da Direção, assim como 

as secretarias de Departamento e Coordenações de Cursos e Programas de Pós-

Graduação, havendo poucas avaliações negativas. 

Quanto ao trabalho remoto, o Setor observou que houve adaptação dos 

servidores e fez algumas considerações que permitem identificar os motivos, a 

saber: 

Isso é reflexo dos problemas de estrutura que foram apurados de forma 
dissertativa em alguns dos questionários. Os Campi do Sacod são 
relativamente pequenos, porem são compostos de prédios que muitas 
vezes não apresentam a estrutura adequada para boa parte das atividades 
desenvolvidas. Há poucos banheiros, muita umidade e locais que ainda não 
são alcançados pelas redes de internet da UFPR. Em virtude de 
infraestrutura fora do campus, ocorrem cortes de água e internet com uma 
certa frequência. Estas e outras questões motivaram a maioria dos 
servidores técnicos a se adaptarem bem ao trabalho remoto, embora tenha 
sido difícil no começo e tenha exigido que alguns fizessem aquisição de 
equipamentos mais modernos em um momento em que a estabilidade 
salarial é uma incógnita (SACOD, 2021 p. irreg.). 
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Finalmente, são feitas considerações acerca da expectativa da atual gestão 

sobre o instrumento de avaliação da CPA, visando o atendimento da realidade do 

Setor. Apontam que ações estão em andamento no que concerne à infraestrutura do 

Setor, reformas do prédio em que antes se localizava a Universitária e outras 

adequações. Informam que, sendo o último ano da atual gestão Setorial, sentem-se 

orgulhosos por terem alcançado bons resultados, ainda que também frustrados 

pelas ausências de ações que fogem à competência setorial e que ainda demandam 

atenção. 

 

3.12 SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

 

O Setor de Ciências Agrárias (AG) apresentou um relatório de análise 

bastante completo, dividido em: introdução; método da avaliação dos questionários; 

resultados do ano de 2020; e avaliação dos aspectos que demandam melhorias e 

comparação dos cenários dos anos de 2019 e 2020. 

A análise das respostas baseou-se em critérios que separaram as questões 

preocupantes (com as piores avaliações e que demandam prioridade em relação à 

proposição de melhorias; são aquelas em que mais de 40% dos respondentes 

mostraram opiniões entre péssimo, ruim e/ou regular, ou equivalentes, como 

discordo razoavelmente, discordo ou discordo totalmente) das satisfatórias (com as 

melhores avaliações, em que as ações recorrentes devem ser mantidas; são 

aquelas em que mais de 70% dos respondentes mostraram opiniões entre excelente 

e bom, ou equivalentes, como concordo e concordo plenamente). 

O Setor considerou o número de participantes relativamente baixo, se 

comparado com o restante da Universidade (19% de docentes e 25% de técnicos, 

do total de servidores lotados no AG). 

Em comparação com os resultados da pesquisa de 2019, os resultados da 

pesquisa de 2020 também mostraram preocupação com o tema da evasão dos 

alunos nos cursos de graduação. Porém, o AG considera que a Pró-reitoria de 

Graduação e Educação Profissional, neste ano atípico, de isolamento social forçado 

pela pandemia da COVID-19, tomou ações que certamente atenuaram a evasão. 

Outro tema que mostrou preocupação nesta edição de 2020 foi o da 

integração entre ensino de graduação e pós-graduação, além da comunicação e 

divulgação dos cursos de graduação e da articulação entre a Universidade e as 
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instituições de ensino fundamental. O Setor acredita que “outras formas de 

comunicação entre a universidade e a comunidade externa devem ser estimuladas e 

efetivadas”, e cita como exemplo de ação já consolidada a Feira de Cursos e 

Profissões da UFPR, realizada de forma virtual no ano de 2020. 

A demanda por políticas de revisão curricular que permitam a implantação 

de disciplinas híbridas na graduação foi outro ponto destacado na análise. A 

situação da pandemia só veio a corroborar com a necessidade de avanços nesta 

área de ensino a distância. 

Da mesma forma que em 2019, também houve preocupação com a 

comunicação e divulgação das atividades de extensão na pesquisa de 2020. Há 

necessidade de “um maior foco em estimular e criar canais de comunicação sobre a 

extensão realizada”, já que com relação à regulamentação de atividades de 

extensão (Resolução 57/2019 – CEPE) as avaliações foram positivas. 

Também com no ano de 2019, a pesquisa de 2020 apontou a necessidade 

de melhorias no âmbito da proteção ambiental e no uso racional de recursos 

naturais (separação de lixo, destinação de resíduos, tratamento de efluentes, uso 

eficiente de papel, água e energia elétrica, e outras). O Setor já estava ciente desta 

necessidade de conscientizar e sensibilizar a comunidade acadêmica para o bom 

comportamento sobre o tema, porém esclarece que, devido às avaliações negativas 

de forma recorrente, “é essencial que a instituição como um todo tome ações mais 

concretas nestes âmbitos, tanto no sentido da conscientização, e até mesmo de 

fiscalização, quanto no de melhorias de infraestrutura”. 

 

3.13 SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

O Setor de Ciências da Saúde (SD) iniciou a análise dos resultados da 

pesquisa de Avaliação Institucional 2020 fazendo uma reflexão sobre o tema da 

inclusão social, que no geral foi bem avaliado, e da proteção ambiental (uso eficiente 

de recursos naturais), cujos números revelam a insatisfação dos membros desse 

Setor, que sequer chegou a 40% de satisfação. Relata que, apesar de inúmeros 

processos de solicitações à Superintendência de Infraestrutura, não houve ações 

concretas por parte da Administração Central da UFPR e, por conflito legal, o Setor 

é impedido de realizar as contratualizações necessárias com empresas para sanar 

os problemas ligados a este tema. 
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A seguir, o SD fez reflexões sobre a integração da graduação com a pós-

graduação, que, pelos números da pesquisa, mostra-se ainda carente (37% dos 

respondentes identificam como regular, ruim e péssimo e 6% não souberam sequer 

responder). Assim como, refletiu sobre os temas da organização da Feira de 

Profissões, da divulgação dos cursos fora da sede, do ensino híbrido, da evasão 

escolar, dos programas de monitoria e tutoria, da extensão, entre outros. 

Para a extensão, especificamente, chamou a atenção o alto número de 

respostas positivas com relação a diversos temas. Por exemplo, dentre os 

envolvidos em alguma atividade de extensão, 78% avaliou como positiva a 

simplificação da tramitação das propostas e relatórios, por meio da Resolução 

57/2019-CEPE. Da mesma forma, consideraram-se altos os percentuais de 55% de 

envolvidos que avaliou como bom ou excelente a distribuição de bolsas pelo sistema 

SIGA, de 60% que considerou a forma de tramitação dos processos por esse 

sistema mais vantajoso que o modelo anterior, de 62% que aprovaram a integração 

da extensão com o ensino e pesquisa pelo SIGA, percentual próximo dos que 

acreditam na possibilidade de certificação por e-mail de participantes das atividades 

de extensão, e de 64% que aprovam o fortalecimento das atividades contínuas de 

extensão através de seus editais. No entanto, em meio a tão bons números, o Setor 

destacou que carece de melhorias a comunicação e a divulgação das atividades de 

extensão, já que 43% consideram deficientes. E, por isso, sugere que essa 

divulgação seja realizada pelo Boletim Semanal da UFPR, uma vez que poucos são 

encaminhados ao e-mail da direção do setor. 

Foi observado pelo Setor que os eventos artísticos tiveram pouca ou 

nenhuma relevância, talvez por conta da pandemia, já que apenas 10% da 

comunidade respondente participou de atividades culturais. 

Por último, o SD analisou os resultados das questões que avaliam a 

percepção dos servidores, aí lotados, sobre o trabalho remoto. Dentre os 

respondentes (118), 55% consideram boa ou excelente a distribuição de trabalho. 

Porém o Setor observa que há que se melhorar neste quesito, já que 7% considerou 

ruim ou péssimo; “contudo mais estudos são necessários quando há uma população 

de 24% ao responder que não se aplica”. Nos quesitos: prazos para a realização de 

tarefas, periodicidade das reuniões de equipes de trabalho, interação dentre os 

integrantes das equipes, e interação com a comunidade externa e interna, 88% dos 

respondentes avaliam de forma positiva, evidenciando o constante no processo SEI 
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23075.062309/2020-77, “o qual demonstra que essa modalidade tem sido efetiva na 

totalidade do Setor de Ciências da Saúde”. O Setor também observa que as 

ferramentas digitais oferecidas pela UFPR (Intranet, UFPR Virtual, SEI, Outlook, 

OneDrive, Teams) têm uma ótima aceitação pelos respondentes e garantem a 

eficácia e a eficiência dos serviços prestados neste período de trabalho remoto. 

Mesmo assim, o SD recomenda a informatização de outros processos de forma a 

colocar um fim na morosidade, “que é a principal reclamação da população atendida 

pela administração pública”. 

Ainda com relação à avaliação do trabalho remoto, o SD destaca as 

questões de infraestrutura, já que 54% dos participantes disseram ter disposto de 

recursos próprios para adaptar seu ambiente de trabalho, mas apenas 14% solicitou 

empréstimo de materiais da UFPR. Assim, levanta os seguintes questionamentos: 

por que 86% não emprestou? “Será que não tinham veículo próprio para realizar o 

transporte do mobiliário? Será que o mobiliário que existe, ou os equipamentos não 

estão obsoletos?” E lembra ainda sobre os serviços de internet contratados pelos 

servidores para suas residências, em que, diferentemente da UFPR, as empresas 

prestadoras de telefonia não entregam a velocidade contratada. Por conta disto, o 

Setor sugere que a Administração Setorial proponha à Administração Central da 

UFPR oferecer subsídios aos servidores para que adequem suas realidades ao novo 

modelo de trabalho. 

Para finalizar a análise, as questões do trabalho remoto relativas à 

concentração (79%), organização (84%), motivação (90%), saúde psicológica (85%) 

e apoio familiar (93%) também foram muito bem avaliadas pelos servidores do Setor 

de Ciências da Saúde. Algumas interferências que ocorriam no trabalho presencial 

não ocorrem na modalidade remota, porém outras são criadas, mas, no geral, os 

resultados altos de satisfação são bastante relevantes para a continuidade. A 

pesquisa revelou que 91% dos avaliadores já estão adaptados ao trabalho remoto, 

de modo que o Setor concluiu que tem uma excelente experiência com o trabalho 

remoto, mesmo havendo situações que devem ser pontuadas, bem como 

adaptadas, para melhor atender à toda comunidade. 
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3.14 SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS 

 

A pesquisa de avaliação institucional do Setor de Ciências Exatas foi 

analisada pelo servidor técnico-administrativo Gustavo Biscaia de Lacerda. De 

acordo com o autor do relatório, a avaliação é um importante instrumento para a  

gestão pública; ela contribui para que se determine o grau de satisfação da 

comunidade universitária – no presente caso, de parte da comunidade universitária, 

representada pelos seus servidores públicos permanentes – com os serviços 

prestados, com a infraestrutura disponível e com a execução do planejamento 

institucional de modo geral; além disso, ela também permite que se reúnam de 

maneira mais ou menos sistemática sugestões para o aperfeiçoamento dos vários 

aspectos da UFPR como instituição pública. 

Entretanto, o autor ressalta que esse instrumento apresenta tanto limitações 

quanto aspectos positivos, que devem ser levados em consideração para o seu 

adequado emprego: por um lado, a taxa de respostas é bastante baixa, o que 

impede que se considere a pesquisa como um “retrato fiel”, ou a “imagem 

especular”, da opinião dos servidores da UFPR sobre a instituição (mesmo que 

limitada ao Setor de Ciências Exatas); por outro lado, aqueles que respondem ao 

questionário fazem-no movidos por diversos motivos – entre os quais podemos 

considerar o cumprimento de uma responsabilidade cívica e o sentimento de 

urgência na exposição de determinadas demandas –, o que o torna um importante 

veículo para auscultar a comunidade universitária. Em outras palavras, se em termos 

quantitativos o instrumento da pesquisa é limitado – e, no futuro previsível, 

continuará sendo –, em termos qualitativos ele é privilegiado. 

O autor destaca a baixa taxa de respostas, neste momento caracterizado 

pela pandemia da COVID-19, e a atribui à pouca disposição dos servidores para 

responderem ao questionário, devida à falta de constrangimentos institucionais 

nesse sentido, à falta do sentimento de obrigação cívica e funcional e mesmo ao 

sentimento de inutilidade dessa avaliação. Essas motivações negativas, ou mesmo 

essa ausência de motivações, reflete por sua vez uma eventual característica da 

cultura organizacional da UFPR: a falta de uma cultura de avaliação, que, por sua 

vez, é amplificada pela desmotivação geral associada à pandemia. De fato, 

argumenta o autor que muitos servidores consideram a avaliação institucional 
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apenas uma obrigação adicional, sem muita utilidade prática; outros consideram que 

a avaliação é um instrumento que será utilizado posteriormente para a demissão dos 

servidores. O autor sugere que a UFPR como um todo, a Administração Central e as 

direções das várias grandes unidades têm que empreender esforços para modificar 

esse quadro, utilizando efetivamente os resultados da avaliação institucional na 

gestão universitária e de maneira positiva, para o aperfeiçoamento da UFPR, e 

nunca de maneira negativa, isto é, punitiva. 

O autor tece comentários sobre a CPA com um papel de destaque nesse 

quadro. Em 2019, o Setor argumentou, com um tom de lamento, que a estrutura da 

CPA era insuficiente para as suas grandes responsabilidades; todavia, de lá para cá 

houve mudanças importantes – para melhor. Essas mudanças consistem na 

ampliação de sua equipe, e na crescente parceria da CPA com a Coordenação de 

Projetos e Análise Curricular (COPAC), unidade da Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD). Havia uma coincidência no fato de que a integrante da CPA como 

representante da PROGRAD ao mesmo tempo integrava a COPAC no âmbito da 

PROGRAD; entretanto, desde fins de 2019 a simples coincidência de lotação está 

sendo substituída por uma efetiva parceria entre a CPA e a COPAC, no sentido de 

assessoria desta última na elaboração, na condução e na tabulação das pesquisas 

levadas a cabo pela CPA. O autor ressalta que, ao que parece, um passo de cada 

vez, a atuação da CPA caminha para a necessária profissionalização. 

Na opinião do autor, a despeito dos avanços técnicos e institucionais por que 

tem passado a CPA, o autor ressalta o caráter totalmente desagregado das 

respostas e dos respectivos     gráficos. Para ele, em um esforço sincero e louvável, a 

equipe da CPA forneceu esses gráficos previamente à solicitação dos relatórios 

junto às grandes unidades da UFPR; esse fornecimento teve por objetivo acelerar a 

redação desses relatórios parciais e concentrar a atenção dos relatores não no 

longo e cansativo trabalho braçal de tabular os dados e elaborar as tabelas, mas de 

examinar os resultados de cada uma dessas tabelas. Ocorre que a total 

desagregação dos dados (e, daí, dos gráficos) foi contraproducente em relação ao 

próprio objetivo dos dados dos gráficos, que é o de apresentar de maneira rápida e 

fácil, visualmente, os resultados, ao mesmo tempo que se permite a comparação 

entre diferentes tendências ou diferentes aspectos. Assim, se, por um lado, o 

esforço da CPA deve ser celebrado e valorizado, de acordo com o autor, por outro 
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lado esse mesmo esforço acabou não sendo muito útil, na medida em que impediu a 

comparação direta entre vários aspectos diferentes de um mesmo tema. 

Ainda sobre as respostas dadas pelos servidores da UFPR, o autor diz que é 

necessário indicar que o desconhecimento de inúmeros aspectos da vida 

institucional (e, portanto, a incapacidade de avaliar esses aspectos) é um traço 

recorrente. Esse desconhecimento refere-se aos dois âmbitos possíveis da atuação 

de cada uma das categorias de servidores da universidade, seja ela relativa às 

atribuições próprias a cada uma das categorias, seja ela relativa às atribuições da 

outra categoria. Em outras palavras, muitos servidores docentes ignoram aspectos 

que dizem respeito diretamente à sua própria vida institucional, bem como muitos 

servidores técnico-administrativos ignoram aspectos que dizem respeito diretamente 

à sua própria vida institucional; mas, ao mesmo tempo, muitos servidores docentes 

ignoram aspectos da realidade dos técnico-administrativos (e também dos 

estudantes), assim como muitos servidores técnico-administrativos ignoram 

aspectos da realidade dos servidores docentes (e também dos estudantes). 

Para o autor, “essas várias ignorâncias”, em particular as ignorâncias 

mútuas, podem ser entendidas como formas de alienação. As categorias funcionais 

na UFPR largamente ignoram o que ocorre às suas voltas, preferindo conhecer 

apenas e tão-somente o que lhes dizem direta e imediatamente respeito, alienando-

se totalmente de qualquer realidade um pouco mais ampla. Essa alienação é 

muito preocupante, pois impede que a UFPR conheça a si mesma e que se 

aperfeiçoe; ela também impede que os serviços que a universidade presta sejam 

elaborados de maneira mais profissional, mais racional e mais cidadã. Da mesma 

forma, essa alienação é contrária não apenas aos valores que, ao menos 

oficialmente, a UFPR defende, como também é contrária à concepção universalista 

própria à “universidade” (cujo étimo baseia-se no conceito de “conhecimento 

universal”). 

Passemos a algumas considerações metodológicas sobre as questões e a 

aplicação do questionário cujos resultados este relatório examina. É importante que 

se determine as motivações dos respondentes; nesse sentido, no final do 

instrumento de pesquisa dever-se-ia pedir aos respondentes que organizem, por 

ordem de importância, os motivos que os levaram a responder ao questionário12. 

Como observamos há pouco, isso permitiria não apenas entender o que leva os 
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respondentes a efetivamente responderem a ele, como também, indiretamente, 

avaliar a cultura organizacional e mesmo a “cultura cívica” dos servidores da UFPR13. 

Em termos substantivos, o que foi possível constatar pelas respostas ao 

questionário é que as políticas próprias à graduação, à pós-graduação, à extensão e 

à assistência estudantil são bem avaliadas (claro: com variações pontuais e 

conforme as categorias profissionais dos respondentes); por outro lado, o sistema de 

bibliotecas, a manutenção e a segurança dos espaços físicos e os serviços 

prestados por empresas terceirizadas foram mal avaliados. As taxas de ignorância, 

isto é, de incapacidade de os respondentes avaliarem aspectos específicos, foram 

consideráveis em diversos momentos. 

As observações feitas acima conduzem o autor a outro aspecto da avaliação 

institucional: ela é percebida pela CPA e por muitos respondentes como um real 

instrumento para conhecer-se a UFPR e, dessa forma, para melhorar a 

universidade. Ora, a “melhoria da universidade” não ocorre automaticamente: é 

necessário agir conscientemente nesse sentido, de acordo com um planejamento 

estratégico de longo, médio e curto prazo. Inversamente, se a pesquisa de 

autoavaliação institucional não é utilizada como parâmetro para melhoria da UFPR, 

ou, o que dá na mesma, se   as avaliações dos mais variados aspectos institucionais 

e se as opiniões emitidas na pesquisa não são levadas em consideração na gestão 

universitária, a pesquisa de autoavaliação torna-se ociosa, inútil e mera fonte de 

desperdício de recursos humanos e materiais. O autor afirma já ter havido ocasião de 

sugerir que a sensação de inutilidade do instrumento – muitas vezes reduzido a 

mero procedimento burocrático, exigido por lei, é um dos motivos que explicam a 

baixa taxa de adesão; no final das contas, isso resulta em um círculo vicioso: um 

número reduzido de servidores responde ao questionário porque ele não é 

empregado na gestão universitária e porque as opiniões dos servidores não são 

ouvidas; como poucas pessoas respondem, a relativa validade do questionário 

diminui; como sua relativa validade diminui, ele é levado pouco em consideração; 

como é levado pouco em consideração, poucas pessoas respondem. Urge, portanto, 

conforme o autor, respeitar os resultados da pesquisa, transformando-a de fato em 

um verdadeiro instrumento auxiliar na gestão universitária. 
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3.15 SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 

 

O relatório do Setor de Ciências Humanas (SCH) foi elaborado pela Prof.ª 

Dr.ª Lígia Negri (diretora do SCH), Prof. Dr. Rodrigo Rodrigues Tavares (vice-diretor 

do SCH) e pela Prof.ª Dr.ª Aleksandra Piasecka-Till (representante do SCH na 

Comissão Institucional de Avaliação), doravante comissão do SCH. 

De acordo com a comissão, e em virtude da redistribuição do espaço 

ocorrida em 2018 no Setor de Ciências Humanas e em função da movimentação do 

Departamento de Turismo e parte do Setor de Educação para o Campus Rebouças, 

o SCH realocou uma série de unidades que estavam fora da sua sede principal, 

Campus Reitoria. 

Inicialmente, houve a transferência do Departamento de Polonês e Letras 

Clássicas (DEPAC) para dependências provisórias no 1º andar do Edif. D Pedro I. 

Na sequência, o SCH abrigou também as unidades que estavam alocadas na Casa 

Amarela, rua XV de Novembro, a saber: gabinetes de professores, CAPA, 

Laboratório e Estúdio do Curso de História, Memória e Imagem. Essa realocação foi 

motivada, principalmente, para reduzir despesas com aluguéis que oneravam a 

UFPR e eram objetos de questionamento dos órgãos de controle. 

Para dar uma destinação mais permanente a essas unidades, o setor 

elaborou projetos de revitalização e readequação dos espaços, que se encontravam 

em estado bastante precário. Tais reformas dependiam, além dos recursos 

financeiros necessários, da liberação da contratação desses serviços regulamentada 

pela tabela SINAP, processo cuja liberação demandou empenho da SUINFRA e do 

Departamento de Logística (DELOG) por um tempo considerável. A tabela e os 

recursos só estiveram disponíveis ao final do ano civil, o que demandou agilidade 

nos trâmites administrativos e burocráticos quanto ao empenho e êxito máximos, 

dentro das condições conjunturais. 

Primordialmente, foram executados pintura e lixamento de salas do 1º andar, 

que foram equipadas para salas de aula e de defesa, utilizando-se o mobiliário 

adquirido durante o ano de 2018; a seguir, empreendeu-se a pintura, lixamento e 

readaptação de salas do 5º andar, a fim de abrigar o DEPAC, algumas salas de 

aula, e a futura Casa da Áustria, ação inédita nas universidades brasileiras em 

parceria com a Embaixada da Áustria, por iniciativa da professora Ruth 
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Bohunosvsky-DEPAC. O Departamento de Psicologia, cuja demanda por 

revitalização era antiga, também recebeu expressivo investimento em pintura e 

lixamento do piso. Nesse cenário de revitalização dos espaços, as rampas de 

acesso dos Edifícios D. Pedro I e II, um foco de preocupação constante com rotas 

de fuga em caso de incêndio, tiveram o início da adequação necessária, com a 

remoção do piso de borracha e implementação de um piso em granitina. 

Isto posto, delineado o cenário de ajustes físicos projetados para o ano em 

curso, passemos às considerações sobre as respostas aos questionários de 

avaliação. 

Com relação aos serviços prestados pelas unidades do Setor, o índice de 

satisfação (muito satisfeito e satisfeito), entre os docentes atinge os 95% para as 

unidades da Direção, 96% para as secretarias de cursos de graduação, 90% para 

secretarias de cursos de pós, 86% para secretarias de departamento e 84% em 

relação aos laboratórios e unidades equivalentes. Em relação aos serviços do Setor, 

a maioria dos servidores técnicos entendeu não fazer uso sistemático e respondeu 

negativamente em relação ao seu uso. No entanto, nos 14% que informaram utilizar 

tais unidades, o grau de satisfação foi de 100% para todas as unidades. 

Quanto às respostas dissertativas, 40 docentes responderam à pesquisa, 

ainda que de maneira incompleta, caso em que é frequente a reclamação de 

desconhecimento dos dados. A comissão acredita que não é por falta de divulgação 

por parte da direção ou mesmo das respectivas chefias. Coleta seletiva de lixo e 

economia de luz e água foram alguns dos pontos destacados. Cursos de 

capacitação para cargos administrativos e para a correta utilização dos sistemas da 

UFPR são frequentemente apontados nas respostas. Em relação à infraestrutura, 

questões dispersas, porém importantes, foram apontadas, como falta de 

estacionamento, bebedouro, segurança, entre outros. 

No caso dos técnico-administrativos, só 11 responderam às questões 

dissertativas, o que compromete a análise, mas a questão da segurança é o tema 

mais recorrente. Neste caso, cabe ressaltar a melhora significativa da iluminação no 

campus após a substituição das lâmpadas antigas por novas oriundas de doação da 

Companhia Paranaense de Energia (COPEL). 

Considerando-se os grandes desafios do ano de 2020, esse ano tão atípico 

gerado pelas condições sanitárias causadas pela pandemia da COVID-19, fosse 

quanto às questões operacionais do trabalho remoto, fosse em relação às condições 
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emocionais de todos os integrantes da comunidade acadêmica, servidores e 

estudantes, observa-se que as atividades da Universidade receberam esses 

impactos. 

A pesquisa de satisfação sobre os serviços aponta resultados similares aos 

dos anos precedentes, em que a satisfação com os serviços e com o atendimento 

do Setor atinge níveis altos, 67% entre muito satisfeito e satisfeito, superando em 2 

vezes e meia a avaliação básica de razoavelmente satisfeito que indica ainda 

satisfação quanto ao atendimento. Somando-se as três categorias de respostas, 

temos um índice de satisfação de 91%, bastante expressivo. 

Observando-se as questões abertas, as principais respostas convergiram 

sobre a atividade durante a pandemia e podemos destacar duas respostas 

recorrentes em cada um dos segmentos: 

Entre os servidores técnico-administrativos, a principal queixa diz respeito à 

falta de limite quanto ao horário das demandas e atividades; e, também quanto ao 

incremento de gastos domésticos com energia e suporte de web: internet, 

equipamentos, etc. 

Entre os servidores docentes, as duas principais queixas foram quanto à 

falta de preparo para ensino remoto e de oferta de cursos sobre as plataformas 

virtuais; e, queixas quanto à sobrecarga e superposição de tarefas. 

Nas questões gerais, aparece ainda a preocupação com a segurança dos 

prédios, com a sugestão de instalação de mecanismos de controle de entrada, maior 

iluminação (providência já encetada no período final de 2019 com a doação de 

lâmpadas da COPEL), mas ainda requer melhorias e saídas de incêndio. A questão 

da segurança, por sua vez, já foi em diversas vezes abordada nos Conselhos 

Setoriais, mas não há consenso da comunidade quanto às medidas a serem 

tomadas e a da saída emergencial em caso de incêndio já tem projeto que depende 

de questões orçamentárias para a realização. 

Em virtude da suspensão das atividades presenciais, não foi possível fazer a 

reunião com a comunidade sobre a avalição do ano anterior como havíamos 

previsto, mas sempre que as questões surgiram, foram discutidas em reuniões do 

Conselho Setorial. 

Ainda assim, várias melhorias foram executadas, por exemplo, as rampas 

dos Edifícios D. Pedro I e D. Pedro II foram repavimentadas, de modo a evitar riscos, 



133 

 

 

e as salas de aula foram pintadas e lixadas e receberam equipamentos para 

aparelhar melhor as diferentes demandas didáticas. 

O Setor também implantou, com a ajuda da CIPEAD, o NTE- Humanas, que 

conta com 4 bolsistas e uma sala de videoconferência para auxiliar a travessia por 

esse período tão delicado. 

 

3.16 SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

 

O Setor de Ciências Sociais Aplicadas (SA) apresentou um relatório de 

análise muito bem estruturado e abrangente. 

A análise começa demonstrando que a participação do número de 

servidores lotados no SA na pesquisa de 2020 teve uma leve queda para os 

técnicos e um leve aumento para os docentes, em comparação com a pesquisa de 

2019. Mas na comparação com as demais unidades de Universidade, para a edição 

de 2020, o SA encontra-se na metade mais participativa. Olhando a taxa de 

participação global, as respostas dos docentes (40,15%) e técnicos administrativos 

(53,85%) do SA ficaram bem acima da média da UFPR, que foi 15,78% e 26,01%, 

respectivamente. “Sugere-se o incremento no número de atividades que promovam 

a divulgação da importância desse instrumento de avaliação assim como as ações 

de melhorias que têm sido implementadas”. 

Um dos pontos destacados no relatório diz respeito à alta incidência de 

respostas “não sei responder” para os itens de proteção ambiental, programas de 

inclusão e diversidade, e uso eficiente dos recursos naturais, indicando “que há 

espaço para o incremento de ações voltadas à melhoria dessas políticas, assim 

como a divulgação das mesmas na comunidade”. 

Outra observação que se faz é com relação a implantar ações que integrem 

a graduação e a pós-graduação, incentivando, por exemplo, a participação maior 

dos alunos da pós-graduação em aulas, minicursos, cursos e programas de 

extensão da graduação, e vice-versa. 

Para as políticas de extensão, os resultados mostraram que é importante a 

reformulação dos procedimentos burocráticos para a implementação de cursos de 

extensão, e chama a atenção o alto número de respondentes (66%) que dizem não 

estar participando de nenhuma atividade extensionista. 
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Os números indicam que a divulgação externa dos resultados da pesquisa 

científica e tecnológica desenvolvida na UFPR carece de melhoria, haja vista a alta 

incidência de respostas “regular” e “ruim” (total de 51,4% dos respondentes). As 

ações de incentivo aos docentes para participarem dos editais de pesquisa também 

precisam ser melhoradas, já que 31,4% dos respondentes marcaram essas ações 

como “ruins”. Uma das formas de se fazer isso é “a criação de uma unidade de 

apoio que centralize a parte burocrática das submissões de propostas aos editais de 

pesquisa, deixando os docentes com a parte efetivamente científica”. Com relação 

às questões que avaliaram os laboratórios de pesquisa, o SA acredita que os 

números refletem o uso dos anos anteriores, visto que devido à pandemia, os 

laboratórios foram pouco utilizados em 2020. Já quanto à iniciação científica e 

tecnológica, “sugere-se o aprimoramento das formas de cobrança de 

responsabilidade do aluno pelo não-cumprimento dos prazos para a confecção dos 

relatórios de atividades”. 

Já para melhorar a internacionalização dos programas de pós-graduação, 

será necessário investir numa maior divulgação e num melhor acolhimento de 

pesquisadores externos. 

Quanto aos temas que avaliaram a pós-graduação lato sensu, o SA vê 

espaço para a criação de unidades de apoio que visem auxiliar na criação, na 

manutenção e na fiscalização dos cursos lato sensu e com isso sejam motivadoras 

da criação de novos cursos lato sensu. Foi surpresa para a comissão que analisou 

os resultados da pesquisa a predominância de respostas “regular” (45,5%) para a 

questão que avaliou a oferta de disciplinas em língua inglesa, visto que ela “tem 

pouco conhecimento de disciplinas ofertadas em inglês no setor”. 

Poucos respondentes avaliaram o tema “Publicação e divulgação de 

indicadores de desempenho da instituição”, o que demonstra espaço para melhora 

na divulgação entre os servidores. 

A pesquisa de satisfação também foi analisada pelo Setor. Quanto a isso, 

observou-se que apenas 8% do universo de respondentes de toda a Universidade 

utilizou os serviços do SA, mas a maioria dos avaliadores mostrou-se muito satisfeito 

e satisfeito. 

Por fim, quanto ao trabalho remoto, pode-se destacar, por exemplo, que 

62% dos servidores respondentes tiveram que investir em equipamentos, 

mobiliários, pacote de serviços de internet, outros, para poderem realizar as 



135 

 

 

atividades remotamente, enquanto que 37% emprestaram da UFPR equipamentos 

e/ou mobiliários necessários. Destaca-se também o grande número de respondentes 

(66%) que informou não ter trabalhado mais dias da semana que o trabalho 

presencial. Com relação aos recursos tecnológicos oferecidos pela Universidade 

para a realização do trabalho remoto, destaca-se a avaliação muito positiva que 

recebeu a plataforma Teams, cujo uso foi possível graças à agilidade e rapidez da 

AGTIC na institucionalização do e-mail da UFPR. “Na visão dos discentes, conforme 

apresentado pela representante discente na comissão, houve significativa melhora 

do uso de recursos tecnológicos para o ensino comparando-se o observado no 

Ensino Remoto Emergencial 1 para o Ensino Remoto Emergencial 2, porém 

ressaltam que ainda há espaço para a implementação de melhorias”. Dentre essas 

melhorias, a participação dos docentes em novos cursos de capacitação para o uso 

de recursos tecnológicos, inclusive do próprio Teams, deve ser incentivada. 

 

3.17 SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 

O Setor de Educação Profissional e Tecnológica concentrou sua análise nos 

resultados relativos à infraestrutura, ao atendimento das unidades, ao NTE (Núcleo 

de Tecnologia Educacional), aos serviços terceirizados e ao trabalho remoto. 

Com relação à infraestrutura das salas de aula, os índices de avaliação 

excelente/bom ficaram na casa dos 40% para as questões de adequação e 

modernização dos espaços físicos, de mobiliários e de equipamentos. O SEPT 

avalia que estes índices poderiam ser melhores, porém, com a diminuição do 

orçamento pelo Governo Federal, não há muita verba para investimento em 

estrutura física e há que se “priorizar o andamento diário para garantir que as 

atividades continuem da melhor forma”. Mesmo com orçamento reduzido, o SEPT 

fez a troca do mobiliário de uma sala de aula e pretende, a cada ano, fazer a troca 

de pelo menos mais uma sala de aula inteira. Em 2020, foram instalados 

computadores em dez salas de aula e, para o início de 2021, o plano é a instalação 

de computadores em outras sete salas, com mobiliário específico para alocar essas 

máquinas. 

Com relação ao atendimento e serviços prestados, os índices de alta 

satisfação foram excelentes, sobretudo para as unidades ligadas à Direção 

(Secretaria, Financeiro, Almoxarifado) e para as Secretarias de Programas de Pós-
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graduação, que alcançaram mais de 90%. Esses índices confirmam a filosofia do 

SEPT de focar na satisfação da comunidade interna e externa, sempre investindo na 

excelência do atendimento junto aos seus colaboradores. Para melhor atender, o 

Setor informatizou muitas rotinas que acabaram por agilizar o atendimento, 

sobretudo dos alunos, ao implantar-se o sistema de Secretaria on-line. Desde 2019, 

possui uma pareceria com um projeto de Extensão da UFPR (Ziip - Agência 

experimental de comunicação institucional), com o qual foi possível implantar e 

manter ativos vários novos canais de comunicação. Com os bons resultados da 

pesquisa, o SEPT sente-se motivado a manter o que já está sendo feito e a ampliar 

as ações para a melhoria do atendimento nas coordenações dos cursos e nos 

laboratórios, por exemplo. 

Para os NTEs, o SEPT lembra que seu NTE “está servindo de modelo para 

toda a universidade”. Os índices de satisfação quanto à estrutura destes núcleos 

(espaço físico, acessibilidade e equipamentos) tiveram avaliação mediana, girando 

em torno dos 45%, mas, mesmo assim, “as atividades do NTE são intensas e muito 

bem estruturadas, dando um ótimo resultado para a comunidade”. O SEPT justifica 

que há enorme falta de espaço físico no setor para todas as atividades, não só do 

NTE, mas já solicitou melhorias e aumentos à Administração Central, há anos, e 

vem buscando a viabilização dessas melhorias. No quesito que avalia “As Políticas 

de ampliação dos Núcleos de Tecnologias Educacionais”, o setor obteve 76% de 

respostas excelente/bom, resultado do intenso trabalho da direção em promover 

políticas de ampliação do NTE. 

Quanto aos serviços prestados pelas empresas terceirizadas, o SEPT 

observa que a qualidade é excepcional e elogiada por toda a comunidade. Os 

resultados foram muito satisfatórios, em que a recepção/ portaria obteve percentual 

de respostas “excelente/bom” de 90%; segurança, 82%; limpeza e conservação dos 

ambientes, 94%; e manutenção dos ambientes internos e externos, 75%. 

Por fim, quanto à adaptação de estrutura para o desenvolvimento do 

trabalho durante o período remoto, o SEPT analisa que esse quesito atingiu 75% de 

respostas “excelente/bom” e comenta que “procurou disponibilizar as melhores 

condições de trabalho aos servidores por meio de diversos treinamentos internos e 

externos”, bem como realizou empréstimos de equipamentos aos servidores que 

manifestaram não ter condições adequadas em suas casas para o desenvolvimento 

do trabalho. 
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3.18 SETOR PALOTINA 

 

Na análise do Setor Palotina (SP), o número de participantes pode ser 

considerado baixo (31% dos servidores lotados no Setor) e mostra que é preciso 

maior empenho dos servidores em participar do processo avaliativo. Em comparação 

com a participação dos servidores lotados em outras unidades da UFPR, o SP ficou 

acima da média em se tratando de docentes, que ficou em 16% no índice geral da 

UFPR, contra 38% no SP, e abaixo da média em se tratando de técnicos (45% na 

UFPR e 28% no SP). “Sugere-se, para o próximo ano, maior divulgação da 

avaliação institucional com a finalidade de aumento dos respondentes e, assim, 

melhor caracterizar demandas e explicitar realizações do Setor Palotina”. 

Ao longo de toda a análise, o Setor destacou ponto a ponto as questões 

abordadas na pesquisa que tiveram avaliações positivas (respostas 

“bom/excelente”), medianas (resposta “regular”) e negativas (“ruim/péssimo”), 

enfatizando quais temas carecem de cuidados por parte da gestão e da comunidade 

universitária. 

O Setor observou, por exemplo, que as ações que promovem o uso eficiente 

dos recursos naturais, apesar de ter recebido 47% de respostas “bom/excelente”, 

poderiam ter tido resultados ainda mais expressivos com incentivos da gestão e da 

comunidade universitária, visto que a necessidade de melhorias para o tema já vinha 

sendo indicada nos relatórios anteriores. 

O conjunto de questões que avaliou o ensino da graduação mostrou 

números que evidenciam maior participação de docentes, já que parte significativa 

dos técnicos não trabalha nesta área. O mesmo ocorreu para a questão que avalia 

as políticas de extensão universitária (5% apenas de respondentes técnicos) e para 

as questões sobre pesquisa e iniciação científica e tecnológica (2% dos 

respondentes). Por isso, a análise sugere “incentivo à participação dos servidores 

Técnico-administrativos em Educação (TAEs) em atividades e projetos de pesquisa, 

inovação tecnológica, extensão e cultura”. 

Para o tema da extensão, o SP destaca a creditação como item que carece 

de atenção, visto que não recebeu nenhuma pontuação “excelente” e recebeu 20% 

de respostas “regular”, 7,5% “ruim” e 10% “péssimo”. 

Apenas dois docentes manifestaram conhecer ou ter participado de 

atividades artístico-culturais, indicando que ou a área necessita de maior divulgação 
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dentro do SP ou houve uma razão diversa para os demais participantes não terem 

acessado ou se envolvido. Para o Setor, o “contexto da pandemia e isolamento 

social pode ter influenciado nesse comportamento, de modo que os resultados 

poderão ser alterados nos próximos anos, com um envolvimento maior da 

comunidade universitária do Setor Palotina”. 

Também carece de atenção a biblioteca do Setor, no que se refere à 

manutenção do acervo físico. 

A disponibilidade de bolsas de iniciação científica e tecnológica foi o aspecto 

que recebeu pontuação menor (35% avaliaram como “ruim ou péssimo”), 

demonstrando ser um ponto de atenção por limitar o desenvolvimento da pesquisa 

no setor. 

Chamou a atenção do setor, também, as políticas de acompanhamento de 

ocupação e evasão e de avaliação dos cursos, que receberam avaliações regulares 

por 60% dos respondentes e ruins ou péssimas por 40%. 

Com relação à pesquisa de satisfação, apenas os docentes avaliaram a 

Reitoria e as Pró-reitorias. Serviços como a Divisão de Expediente e Secretaria da 

Reitoria receberam somente avaliações positivas (satisfeito ou muito satisfeito). Os 

sites da PROGEPE e PRPPG obtiveram graus razoáveis de insatisfação. A 

Coordenadoria de Extensão da PROEC obteve 45% de razoavelmente satisfeito ou 

insatisfeito. A Pró-reitoria pior avaliada na visão dos docentes que utilizaram seus 

serviços foi a PROPLAN (50% insatisfeito ou muito insatisfeito). Quanto aos serviços 

do Setor Palotina (Direção, Secretária, Financeiro e Almoxarifado; Seção de Apoio 

aos Departamentos; Unidade de Apoio Acadêmico; Biblioteca), todos apresentaram 

uma avaliação positiva com em torno de 80% de satisfação”. 

Com relação às questões do trabalho remoto, pode-se destacar que 44% 

dos respondentes tiveram que realizar adequações para esta modalidade de 

trabalho e 10% dos docentes e 12% dos técnicos, apenas, não têm interesse em 

continuar na modalidade, pós-pandemia. 

As respostas das questões abertas também foram analisadas pelo SP. 

Houve manifestação por parte de 16 docentes e de 10 técnicos, com concentração 

nos temas do período remoto, da pesquisa científica e tecnológica e da 

modernização das salas de aula. Em uma das respostas, foi sugerido que “a UFPR 

deveria disponibilizar uma sala para gravação de videoaulas, com filmadora e 
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técnico para auxílio”, porém, o SP destaca que “conta com o Núcleo de Tecnologias 

Educacionais com estrutura para esta finalidade em implantação”.  

Outro tema abordado nas respostas foi com relação ao trabalho remoto, em 

que houve manifestação de desagradado quando se trata de “extensão do horário 

de trabalho para além do estipulado (via plataformas de comunicação instantânea), 

curtos prazos para realização de atividades e confusa separação entre atividades 

profissionais, familiares e pessoais, gerando uma sobrecarga”.  

Quanto à pesquisa científica e tecnológica, as respostas abertas indicaram 

que “os campi avançados estão muito aquém de Curitiba em estrutura para 

pesquisa, em que não são ou foram fomentados locais ou espaços para esta 

finalidade, tendo que dividir espaço com a graduação”, além de indicação da 

“necessidade de pregões específicos para a compra de equipamentos de pesquisa 

para os Departamentos”. Por fim, quanto à modernização das salas de aula, este foi 

o tópico que concentrou mais reclamações. Houve indicação de falta de manutenção 

em elevadores, mau dimensionamento físico das salas, entre outros. Mas, nos anos 

anteriores, o foco das reclamações de estrutura foi o ar condicionado, “o que parece 

ter sido minimizado frente às ações de gestão”. 

 

3.19 SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

 

O Sistema de Bibliotecas informou em sua análise que fez uma correlação 

entre as respostas dos servidores na Avaliação Institucional, para os temas ligados à 

biblioteca, e o contido no Plano Diretor do SIBI/UFPR (PD). Esse Plano Diretor prevê 

necessidades, forças, recomendações, metas e iniciativas para o período de 2020-

2024. 

Na pesquisa, entre os que responderam sobre a manutenção dos acervos, 

75% optaram pelo conceito bom ou excelente para o físico e 83% para o virtual. As 

questões do acervo estão previstas no PD como necessidade de manutenção dos 

recursos informacionais. A meta é “implementar ações relacionadas ao 

aprimoramento da gestão dos recursos informacionais”, por meio de iniciativas como 

o descarte/alienação dos materiais do acervo físico. Para tanto, está prevista a 

elaboração da Política de preservação de acervos especiais e raros. 

Já com relação à atualização dos acervos, os resultados da pesquisa 

apontam 64% de conceito bom ou excelente. Este tema está previsto no PD na meta 
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de “implementar ações relacionadas ao aprimoramento da gestão dos recursos 

informacionais”, por meio de iniciativas como “atualizar o acervo físico por meio de 

compra, doação e/ou permuta, bem como, de acordo com a disponibilidade 

orçamentária, investir em assinaturas/compra de recursos informacionais 

eletrônicos”. 

Quanto à ampliação do acervo, a pesquisa apontou novamente avaliação 

boa ou excelente por parte de 69% dos respondentes. A meta do PD para este tema 

é a mesma do tema anterior, porém com a iniciativa que visa atualizar a Política de 

Desenvolvimento de Coleções do SIBI. 

Por fim, o SIBI analisou as respostas das questões que avaliam o acesso 

remoto (84% de avaliação bem conceituada) e o acesso a portais de pesquisa (87% 

de avaliação bem conceituada). Estes serviços estão destacados na meta “atualizar 

e reestruturar o Portal da Informação do SIBI”, com o cumprimento sendo possível 

por meio das seguintes iniciativas: capacitação dos servidores para a utilização das 

ferramentas de TI utilizadas na reestruturação e atualização do Portal da 

Informação; estruturação do Portal em nova linguagem; migração para o novo 

Portal, bem como a atualização das informações; realocação de banco de dados; e 

revisão e atualização das diretrizes do Portal, “em relação à parametrização de 

acesso e alteração de dados”. 

 

3.20 AÇÕES COM BASE NAS ANÁLISES PELA REITORIA E COORDENADORIA 

DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL  

 

Como órgão organizador do Plano de Desenvolvimento Institucional, a 

Coordenação de Planejamento Institucional (CPI), a partir da análise do Relatório de 

Avaliação, verificou que a UFPR tem um índice expressivo de satisfação dentro da 

comunidade universitária e posiciona-se pela manutenção deste índice e atuação 

efetiva na melhoria contínua do processo universitário, traduzido nas atividades de 

ensino, extensão e pesquisa que possam interferir significativamente na evolução 

dos mesmos. 

No desenvolvimento de sua atividade institucional, a Coordenação de 

Planejamento Institucional (CPI) tem desenvolvido sua atuação, foco e objetivos 

para: 
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a) manter e estreitar o vínculo com a CPA tanto no desenvolvimento 

quanto na análise dos resultados da avaliação institucional; 

b) divulgar amplamente o PDI em suas diversas fases e em todas as 

esferas da instituição; 

c) estabelecer metodologias que permitam a participação ampla dos 

segmentos institucionais na elaboração do PDI; 

d) diligenciar entre as diversas unidades a adoção de um Planejamento 

Interno - elaborado com participação ampla dos atores associados à 

unidade - em sintonia com suas características e norteados em 

direção ao cumprimento das metas apresentadas pelo PDI; 

e) analisar os índices de satisfação de um mesmo quesito entre as 

diferentes unidades relacionadas ao mesmo e contribuir, via Relatório 

de Gestão e divulgação dos indicadores da UFPR, para que as 

experiências mais expressivas sejam divididas entre todas as 

unidades, visando a uniformidade do grau de satisfação entre todas; 

f) sugerir a exploração das possibilidades do ensino remoto como forma 

de flexibilizar os esforços institucionais e dos acadêmicos, priorizando 

atividades presenciais para os tópicos relacionados mais 

estreitamente a cada formação; 

g) acompanhar as ações de promoção da Avaliação Institucional 

realizadas pelas unidades com participação mais expressiva no 

processo; 

h) acatar e ajudar a desenvolver estratégias de incentivo à participação da 

comunidade universitária na Avaliação Institucional; 

i) propor a revisão do uso e aproveitamento dos espaços institucionais 

face às possibilidades de efetivação do trabalho remoto; 

j) avaliar as necessidades de equipamentos para empréstimo frente à 

perspectiva do trabalho remoto, além de mensurar a necessidade de 

apoio da instituição às necessidades de adaptação dos servidores a 

esse tipo de trabalho que poderá ser implementado na instituição; 

k) colaborar continuamente com o processo de desenvolvimento e 

integração de ferramentas digitais de gestão institucional; 
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l) sugerir o incremento das atividades de acompanhamento e apoio 

psicológico aos servidores face às alterações da metodologia de 

trabalho vigente; 

m) indicar o estudo de formas de captação de recursos para 

modernização e ampliação de laboratórios de pesquisa; 

n) indicar a necessidade de incentivar o incremento da articulação entre 

pós-graduação e graduação; 

o) propor a adoção de estratégias contínuas e progressivas para a 

otimização dos recursos visando aumentar a abrangência da ação 

institucional; 

p) propor um intenso trabalho de recuperação das condições de 

infraestrutura institucional tanto no aspecto físico quanto sob ponto de 

vista tecnológico, observando continuamente o atendimento às 

condições de acessibilidade e segurança; 

q) colaborar nas iniciativas de planejamento na distribuição de servidores 

conforme as competências necessárias à cada unidade da 

universidade; 

r) propiciar a avaliação da quantidade e lotação de servidores 

terceirizados mediante as necessidades institucionais; 

s) propor a ênfase da divulgação dos atos orçamentários que norteiam a 

ação institucional; 

t) incentivar a publicização das práticas de gestão financeira visando à 

transparência institucional; 

u) atuar junto à unidade competente para a divulgação das estratégias e 

metodologias disponíveis para captação de recursos que possam 

implicar em investimento institucional; 

v) propor o estudo e divulgação de táticas e práticas operacionais que 

proporcionem o aumento de produtividade dos servidores com a 

manutenção de ambientes salubres e adequados à boa prática 

profissional; 

w) indicar a adoção de treinamentos mais adequados ao estado 

tecnológico vigente e às necessidades dos servidores técnicos e 

docentes; 
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x) estabelecer uma periodicidade de avaliação das ferramentas digitais 

utilizadas na instituição face ao desenvolvimento do estado da arte da 

tecnologia; 

y) propor um programa que incentive a qualificação dos servidores de 

acordo com a função desempenhada na instituição; 

z) buscar continuamente privilegiar dotação orçamentária para aplicação 

nas atividades de pesquisa; 

aa)  prever condições contínuas para a manutenção de laboratórios 

didáticos e outros locais de atividades relacionadas às atividades 

práticas de ensino; 

bb) propor para a unidade responsável a promoção de orientação sobre os 

procedimentos burocráticos ligados à governança pública, com 

objetivo de instruir a comunidade acadêmica sobre os meios e 

processos da administração pública, propiciando a formação de uma 

cultura coletiva e consistente da práxis; 

cc)  ampliar as atividades entre o Comitê Gestor do FDA, CLIC e FUNPAR 

para promover o planejamento e desembolso dos recursos do Fundo; 

dd)  estabelecer manuais de procedimento orientando as atividades de 

gestão dos recursos do FDA pelos projetos contemplados com 

recursos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A CPA apresentou o Relatório de Autoavaliação de 2020. Esta edição é 

integral e expõe os principais resultados das pesquisas aplicadas à comunidade 

acadêmica em 2020; as respectivas análises críticas em face dos resultados, 

organizadas pelas diversas instâncias acadêmicas e administrativas; uma análise 

comparativa dos anos de 2018 e 2019; além das ações com base nas análises dos 

resultados. 

Este trabalho de construção conjunta do Relatório iniciou-se em 2018. A 

CPA tem colhido bons frutos dessa parceria, demonstrando que, apesar dos ajustes 

nos sistemas de Tecnologia da Informação que precisam ser feitos para agilizar o 

acesso aos resultados pelas direções e gestores, a UFPR expandiu-se no sentido de 

fazer uso eficiente dos resultados da Avaliação Institucional. 

Em 2020, diante do contexto pandêmico devido à disseminação do novo 

Coronavírus, a instituição precisou alterar suas formas de atendimento e organizar-

se administrativa e pedagogicamente para manter suas atividades. Neste sentido, o 

eixo avaliativo do trabalho remoto apontou os principais enfretamentos durante o 

ano de 2020, enquanto que demonstra que apesar das dúvidas, receios e 

dificuldades no início da pandemia, a adaptação foi rápida e as atividades não 

sofreram grandes prejuízos. Isso demonstra a força, competência e agilidade dos 

servidores da UFPR. A avaliação do trabalho remoto destacou quais ações foram 

necessárias para o desenvolvimento das atividades remotas, no que concerne às 

condições estruturais, familiares, psicológicas e financeiras, inclusive apontando 

sugestões para apoio institucional. 

Neste eixo, identifica-se também a qualidade de atendimento dos Sistemas 

de Ensino à Distância que foram rapidamente adequados para propiciar o período 

remoto a partir de abril, possibilitando a manutenção do ensino. Para tanto, a Pró-

reitoria de Assistência Estudantil tomou as providências necessárias de ajustes de 

seus programas para garantir a retomada das aulas no novo formato, visando 

garantir a permanência de estudantes em dificuldades socioeconômicas. Da mesma 

forma, outras instâncias, como a SIPAD, a PROGRAD e a PRPPG, também 

implementaram ações para dar continuidade aos processos de ensino e pesquisa na 

instituição. 
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O Sistema de Bibliotecas, tendo como norte seu Plano Diretor, igualmente 

procedeu com os ajustes necessários para atendimento em pandemia, e cita como 

ação importante o aprimoramento da gestão dos recursos informacionais. O SIBI, na 

percepção de servidores e estudantes, continua sendo bem avaliado. Os pontos 

nevrálgicos estão ligados à quantidade de obras físicas, espaços físicos e estrutura 

de algumas unidades do sistema, que precisam ser observadas em seu contexto, 

considerando principalmente o aspecto geográfico, como demonstrado nas 

pesquisas anteriores, de 2018 e 2019. Porém, neste cenário pandêmico, a demanda 

mudou e o SIBI rapidamente identificou-a e tomou as providências necessárias. Isso 

foi possível graças ao planejamento que o sistema possui de crescimento e 

desenvolvimento do acervo digital. 

A questão da infraestrutura física da instituição continua sendo uma 

dificuldade, especialmente nos últimos anos, por conta da diminuição de recursos 

públicos disponíveis para manutenção preventiva e corretiva, tanto para recursos 

materiais quanto humanos. Mesmo assim, a UFPR manteve seu compromisso com 

diversas obras em andamento. Observa-se, no entanto, que a conservação de 

espaços e a devida ampliação se mantêm como um entrave, assim como a 

manutenção de equipamentos, especialmente de laboratórios. 

As questões de acessibilidade igualmente requerem atenção, principalmente 

para atendimento das políticas de inclusão. 

A comunidade UFPR é extremamente preocupada com o impacto de suas 

atividades no meio ambiente e, a despeito disso, as políticas “Centrais e Setoriais” 

precisam ser revisadas e atualizadas. Identificou-se na avaliação de 2020 a 

necessidade de debater o tema com as diferentes instâncias colegiadas da 

instituição e propor soluções conjuntas e regimentais. 

A integração entre ensino e pós-graduação tem se desenvolvido, 

especialmente pelas ações conjuntas da PRPPG e PROGRAD. Contudo, é preciso 

atentar para algumas unidades e setores, oferecendo ações mais específicas. A 

instituição é muito grande e complexa e o tratamento homogêneo por vezes não 

alcança a todos com a mesma eficácia. 

Por outro lado, as políticas de pós-graduação e iniciação científica e 

tecnológica têm se mostrado eficazes, conforme resultados das pesquisas. Embora 

em 2020 tenha havido uma queda na participação dos públicos dessas pesquisas, 

observou-se que o planejamento institucional e da pró-reitora estão caminhando no 
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sentido de aprimorar ainda mais essas atividades, o que será benéfico para a 

integração entre o ensino e a pesquisa. 

Em relação à extensão, as avaliações dos novos braços do SIGA que 

atendem às atividades institucionais ainda está em fase embrionária, por isso, é 

normal haver dificuldades para adaptação. Assim como a Extensão, o SIGA 

Graduação também está em fase de implantação, e medidas de melhorias já foram 

observadas pela Coordenação do SIGA. Contudo, o sistema tende a abranger 

diversos processos da UFPR, e por sua natureza, contemplar a complexidade de 

ações, programas, atividades e políticas da instituição. Neste momento, pode-se 

dizer que o sistema vem em anseio a várias melhorias que eram requeridas tanto na 

graduação quanto na extensão, portanto ainda será preciso utilizar, conhecer e 

aprimorar o sistema ao longo tempo. O importante é que uma ação foi tomada em 

face dos resultados que apontavam sérios problemas no SIGEU (extensão) e no SIE 

(graduação), que caminham para serem sanados. 

No SIGA, está previsto também um braço para a Avaliação Institucional. Em 

um primeiro momento, nas pesquisas destinadas aos estudantes de graduação, 

mas, posteriormente, deverá abarcar todo o conjunto de pesquisas e resultados em 

um portal de Avaliação. 

Ainda, em relação às atividades extensionistas, observa-se que as 

alterações normativas, com a curricularização e a creditação, já reúnem aspectos 

positivos. As dificuldades observadas estão no tamanho da instituição, o que dificulta 

o trabalho de disseminação, orientação e compreensão das novas regras. Todavia, 

o primeiro passo já demonstra que caminhos precisam ser revistos e já evidencia os 

pontos positivos da nova resolução. 

A avaliação discente de 2020, em âmbito geral, apontou que a UFPR 

conseguiu rapidamente manter os estudantes em contato com a instituição, 

empreendendo esforços para continuar as atividades letivas. Alguns pontos carecem 

de observação por curso e está em discussão nas diversas instâncias a proposta de 

Resolução que prevê a retomada do calendário, levando em consideração a 

consulta aos Setores, Cursos, Departamentos, órgãos de representação discentes e 
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os resultados da Avaliação de Cursos e Disciplinas do segundo ciclo do ensino 

remoto9. 

Em 2021, inicia-se o processo de discussão do novo Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2022-2025. Neste sentido, considerando que o 

presente relatório compreende o fechamento do triênio, a Reitoria e a PROPLAN 

empreenderam esforços na formulação de um plano de ação com base nos 

resultados das pesquisas e nas análises setoriais disponibilizadas pela CPA, durante 

o mês de março, e esse plano servirá de suporte para a construção do novo PDI, em 

conjunto com outros documentos institucionais. 

_______________  
 
9 PROGRAD/UFPR. Disponível em: http://www.prograd.ufpr.br/portal/blog/informativo/retomada-do-
calendario-academico-confira-a-minuta-em-discussao/. Acesso em: 17 mar. 2021. 

http://www.prograd.ufpr.br/portal/blog/informativo/retomada-do-calendario-academico-confira-a-minuta-em-discussao/
http://www.prograd.ufpr.br/portal/blog/informativo/retomada-do-calendario-academico-confira-a-minuta-em-discussao/
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