
FORMATO PARA A CONSULTA À COMUNIDADE

1. APRESENTAÇÃO: Este documento apresenta o formato da consulta à
comunidade UFSCar, etapa integrante do processo de construção do plano
para determinar as ações voltadas ao Gerenciamento de imóveis da
Universidade, em conformidade com a Portaria GR Nº 5131/2021.

2. CONSULTA: A consulta consiste em uma das etapas de diagnóstico, tendo
como característica fundamental a ampla participação dos servidores (docentes
e técnicos administrativos), para levantamento de percepções sobre a utilidade
do sindicato possuir instalação dentro da Universidade, os serviços utilizados e
as opiniões e sugestões do usuário.

3. A METODOLOGIA: A metodologia consiste em elaborar um
questionário online para levantamento de informações, que será disponibilizado
a partir de calendário pré-estabelecido.

4. ESTABELECENDO CALENDÁRIO: O calendário deverá prever a data da
divulgação do questionário, o período de recepção das respostas e a data de
divulgação dos resultados.

Data Divulgação do questionário 10/11/2021
Data Recebimento das respostas 10/11 a 26/11/2021
Data apuração e Divulgação dos Resultados 29/11/2021 a  03/12/2021

5. APLICANDO A CONSULTA: A consulta deverá ser aplicada a todos os
servidores (docentes e técnicos administrativos) e será publicada no site da
Pró-Reitoria de Administração e em mídia de comunicação da UFSCar. O
acesso ao questionário será através de senha específica que será
encaminhada para o email cadastrado no Sistema de Apoio à Gestão
Universitária  Integrada (SAGUI).

6. PÚBLICO ALVO: O público alvo para participar da consulta são servidores
docentes e técnicos administrativos (ativos e aposentados), ainda que não
sejam filiados aos Sindicatos.

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PESQUISA: O resultado da pesquisa
deverá ser divulgado no site da Pró-Reitoria de Administração e servirá para
nortear ações de planejamento, não guardando qualquer relação com o
resultado. Para a publicação do resultado será suprimida qualquer informação
que identifique o participante.



PROPOSTA DE PESQUISA

Percepções sobre a utilidade dos sindicatos possuírem instalações
dentro da Universidade, os serviços utilizados, as opiniões e sugestões
do usuário em relação ao sindicato de sua categoria.

Prezados Servidores e Servidoras,

O Grupo de Trabalho instituído pela Portaria GR Nº 5131/2021 tem como
objetivo elaborar proposta para a gestão de imóveis de propriedades da
UFSCar. Com esse propósito, foi elaborado um questionário online para
levantamento de informações, que será servirá para nortear ações para as
próximas etapas do planejamento do trabalho iniciado.

Nesse questionário constam perguntas sobre o campus de lotação do servidor,
a categoria, a utilidade do sindicato possuir instalação dentro da Universidade,
serviços utilizados e opiniões e sugestões do usuário em relação ao sindicato
de sua categoria. O questionário estará aberto para respostas no período de
10 a 26/11/2021 e o resultado será divulgado a partir de 29/11/2021 no site da
Pró-Reitoria de Administração.

Destacamos que qualquer informação que permita identificar o servidor será
suprimida da divulgação.

Participem!

1. A qual categoria você pertence?

(   ) Servidor Docente
(   ) Servidor Técnico Administrativo

2. Você pertence a qual campus:

(   ) São Carlos
(   ) Sorocaba
(   ) Araras
(   ) Lagoa do Sino

3. Qual a sua relação com o Sindicato:

(   ) Servidor ativo e associado
(   ) Servidor ativo e não associado
(   ) Servidor aposentado e associado



(   ) Servidor aposentado e não associado

4. Dos serviços oferecidos pelo Sindicato de sua categoria, qual/quais você
utiliza:
(   ) Assessoria jurídica
(   ) Planos de saúde (unimed, uniodonto, etc)
(   ) Convênios para descontos em comércios
(   ) Área de socialização nas sedes
(   ) Aulas/cursos/atividades sociais
(   ) Nenhum
(   ) Outros: Especifique:........................................................

5. Na sua opinião, é importante ter instalação física do Sindicato de sua
categoria no campus em que você está lotado?

(  ) Sim
(  ) Não

6. Na sua opinião, quais os benefícios para sua categoria em ter o
Sindicato dentro da Universidade?Especifique.

7. Você utiliza os serviços do Sindicato dentro da Universidade? (Para a
resposta considerar um cenário não pandêmico)

(   ) com muita frequência
(   ) com frequência
(   ) com pouca frequência
(   ) não utilizo

Agradecemos a sua participação.


