
RESULTADO PESQUISA SOBRE SEDES DOS SINDICATOS NOS CAMPI UFSCAR 

A Comissão instituída pela Portaria GR nº 5131/2021, com a finalidade de elaborar proposta 
para a gestão de imóveis de propriedades da UFSCar, divulga o resultado da pesquisa 
realizada no período de 10 a 26/11/2021, conforme estabelecido no Formato para a consulta 
à comunidade. 

A percepção dos servidores docentes e técnicos administrativos (TAs) da UFSCar quanto a 
sede dos sindicatos nos campi da UFSCar obteve a participação voluntária de 334 técnicos 
administrativos e 312 docentes. Do total de respondentes, 96% dos TAs e 89% dos docentes 
manifestaram-se favoráveis à sede de seus sindicatos de classe em espaços físicos nos 
campi da UFSCar (Tabela 1), destacando como os principais benefícios a facilidade de 
acesso e a socialização. 

A maioria dos respondentes, 71% dos TAs e 66% dos docentes, frequentam as sedes de 
seus sindicatos com frequência ou muita frequência (Tabela 2) e quase a totalidade (> 90%) 
utiliza um ou mais serviços nas sedes (Tabela 3). 

Na sequência estão os resultados compilados: 

1 - IMPORTÂNCIA DOS SINDICATOS NO CAMPUS DE LOTAÇÃO                              

Técnicos-administrativos Docentes 

Nº participantes da pesquisa: 334    

321 respostas “Sim”              

13  respostas “Não”       

Nº participantes da pesquisa: 312 

278 respostas “Sim” 

34 respostas “Não” 

                                       

GRÁFICO ILUSTRATIVO SOBRE IMPORTÂNCIA DOS SINDICATOS NO CAMPUS DE 
LOTAÇÃO 

 



Legenda:       sim - A sede do sindicato situada no campus é considerada  importante para o servidor. 

                       não - A sede do sindicato situada no campus não é considerada importante para o servidor. 

 

 

2 - RESUMO DAS RESPOSTAS SOBRE A RELAÇÃO DE FREQUÊNCIA DA 
UTILIZAÇÃO DO SINDICATO 

Relação de frequência da utilização do 
sindicato 

 TAs   % Docentes  % 

Muita frequência                45 13% 95 30% 

Com frequência                                   194 58% 111 36% 

Pouca frequência                                  81 24% 69 22% 

Não utiliza                           14 5% 37 12% 

Soma    334 100%      312    100% 

  

3 – QUANTIDADE DE SERVIDORES QUE UTILIZA OS SERVIÇOS DOS SINDICATOS 

Categoria 1 ou + serviços utilizados não utilizam 

    Qtde. %    Qtde. % 

DOCENTES    282    90%    30     10% 

TAs          314    94%      20          6% 

 4 - BENEFÍCIOS MAIS IDENTIFICADOS NAS RESPOSTAS: 

De acordo com os respondentes, os principais benefícios de ter a sede dos sindicatos dentro dos 

campi são: (1) fácil acesso para atendimento, (2) ambiente de socialização, e (3) outras 
questões inerentes aos direitos das categorias. 

 

Comissão instituída pela Portaria 5131/2021. 

06/12/2021. 

 


