
Resultado da Avaliação Quantitativa dos técnicos-administrativos em educação (TAE) do 

Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis. Os resultados da avaliação são 

apresentados como Média, Desvio Padrão, Percentual de respostas "não existe" e "sem condições de 

opinar", em função do número de TAE em 2018. A escala Likert de resposta utilizada foi 1- péssimo, 

2- ruim, 3- regular, 4- bom, 5- muito bom. 

TAE do ICEAC 

(Número de TAEs = 8) 

(Percentual de participação = 87,5) 

Perguntas Média 
Desvio 

padrão 

Não 

existe 

(%) 

Sem 

condições 

de opinar 

(%) 

I – QUANTO À EXECUÇÃO DAS MINHAS ATIVIDADES  

1. A informação que recebo por parte de minha chefia imediata e colegas quanto à execução das tarefas 

e atividades desempenhadas no meu cargo é.. 
4,0 0,6 0,0 0,0 

2. A forma de repasse institucional das informações quanto à execução das minhas atividades é.. 3,4 0,5 0,0 0,0 

3. O recebimento de amparo e de orientação legal para o embasamento das minhas atividades é.. 3,3 1,0 0,0 0,0 

4. A relação entre a demanda de serviços e o número de TAEs que executam as atividades do setor em 

que atuo é... 
4,0 0,8 0,0 0,0 

5. A percepção que eu tenho sobre a importância do meu trabalho para a Universidade é... 3,7 1,0 0,0 0,0 

6. A colaboração de outras unidades da FURG para o exercício de minhas atividades é... 3,7 0,8 0,0 0,0 

7. A autonomia do gestor (chefia imediata) da minha unidade de trabalho para resolver problemas é... 3,6 0,5 0,0 0,0 

8. A receptividade do gestor da minha unidade de trabalho (chefia imediata) a respeito das minhas 3,9 0,7 0,0 0,0 



críticas e sugestões sobre o desenvolvimento das atividades que executo é... 

9. As manifestações de reconhecimento do gestor (chefia imediata) pelo trabalho desenvolvido por mim 

são... 
4,0 0,6 0,0 0,0 

10. A coerência entre as ações do gestor da minha unidade de trabalho (chefia imediata) e seu 

discurso é... 
3,4 0,5 0,0 0,0 

II - QUANTO À INFRAESTRUTURA   

11. O ambiente físico em que executo meu trabalho (sala, laboratório, etc.), no que se refere a 

mobiliário e à ergonomia é... 
3,1 0,7 0,0 0,0 

12. O ambiente físico em que executo meu trabalho (sala, laboratório, etc.), no que se refere à 

infraestrutura (conforto térmico, iluminação, acústica e etc.) é ... 
3,1 0,7 0,0 0,0 

13. As condições dos materiais e equipamentos que necessito para realizar meu trabalho são.. 3,6 0,5 0,0 0,0 

14. A adequação dos laboratórios (de ensino, de pesquisa e de informática) com relação às normas e 

equipamentos de segurança é... 
3,0 1,0 0,0 0,0 

15. As ações de capacitação para situações de emergência são ... 2,7 1,0 14,3 0,0 

16. Os auditórios, miniauditórios e anfiteatros do campus em que você atua, no que se refere à 

quantidade e à dimensão são... 
3,0 0,8 0,0 0,0 

17. Os auditórios, miniauditórios e anfiteatros do campus em que você atua, no que se refere à 

limpeza e à conservação são ... 
3,0 1,0 0,0 0,0 

18. Os serviços de impressão e fotocópias oferecidos em seu local de trabalho são... 3,6 0,5 0,0 0,0 

19. Os sistemas informatizados da FURG (sistemas.furg,ARGO) utilizados no desempenho das suas 

atividades são... 
3,6 1,3 0,0 0,0 

20. O sistema de e-mail institucional disponibilizado é ... 3,9 0,7 0,0 0,0 

21. A qualidade e disponibilidade da Internet no campus em que você atua são... 3,7 0,5 0,0 0,0 

22. A limpeza e conservação das dependências do campus em que você atua são... 3,0 1,0 0,0 0,0 

23. Os espaços de alimentação disponíveis no campus em que você atua são... 2,7 1,4 0,0 0,0 



24. Os espaços de convivência disponíveis no campus em que você atua são ... 4,0 0,6 0,0 0,0 

25. As condições de segurança do campus em que você atua são... 2,1 0,7 0,0 0,0 

26. As opções de mobilidade interna (calçadas, passarelas, vias e ciclovias) no campus em que você 

atua são... 
3,7 0,5 0,0 0,0 

27. As condições de acessibilidade a pessoas com deficiência no campus em que você atua  são... 2,7 0,5 0,0 14,3 

28. O transporte interno, em termos de frequência e pontualidade é... 3,3 1,0 0,0 42,9 

29. O transporte público municipal que atende ao campus em que você atua, em termos de 

frequência e pontualidade é... 
2,0 1,4 0,0 42,9 

30. O transporte público intermunicipal que atende ao campus em que você atua, em termos de 

frequência e pontualidade é... 
4,0 0,0 0,0 71,4 

31. O transporte interno, em termos de qualidade e segurança é... 3,0 1,0 0,0 57,1 

32. O transporte público municipal que atende ao campus em que você atua, em termos de qualidade 

e segurança é... 
2,0 1,4 0,0 42,9 

33. O transporte público intermunicipal que atende ao campus em que você atua, em termos de 

qualidade e segurança é... 
4,0 0,0 0,0 71,4 

34. O transporte para realização de atividades fora do campus em que você atua, em termos de 

condição das viaturas é ... 
4,0 0,0 0,0 57,1 

35. O transporte para realização de atividades fora do campus em que você atua, em termos de 

preparo dos motoristas é ... 
4,0 0,0 0,0 71,4 

III - QUANTO À FURG   

36. O meu conhecimento sobre o Projeto Pedagógico Institucional da FURG – PPI 2011/2022 

(filosofia, missão, visão, diretrizes, princípios norteadores do ensino, da pesquisa e da extensão, perfil 

dos servidores e estudantes, avaliação e planejamento e objetivos estratégicos) é... 
3,1 1,1 0,0 0,0 

37. O meu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional da FURG – PDI 

2015/2018 (eixos norteadores, objetivos, estratégias e programas) é... 
3,1 1,1 0,0 0,0 

38. No desenvolvimento de minhas atividades, minha contribuição para o cumprimento do 

planejamento da minha unidade é... 
4,2 0,8 0,0 14,3 



39. A transparência da informação sobre a utilização dos recursos orçamentários da FURG é... 2,8 1,5 0,0 14,3 

40. O grau de participação da FURG, no tocante ao atendimento das necessidades da sociedade, 

quanto à formação de recursos humanos é... 
3,3 1,0 0,0 42,9 

41. O grau de participação da FURG, no tocante ao atendimento das necessidades da sociedade, 

quanto à geração de conhecimento e de novas tecnologias é... 
3,8 0,8 0,0 28,6 

42. O grau de participação da FURG, no tocante ao atendimento das necessidades da sociedade, 

quanto à atividades extensionista e de assistência é... 
3,4 0,9 0,0 28,6 

43. O planejamento e as ações para realização de qualificação (ensino médio, graduação e pós-

graduação) na minha unidade são... 
3,7 0,5 0,0 0,0 

44. As ações de capacitação (por exemplo, cursos de informática, língua estrangeira, gestão de 

pessoas, Libras) oferecidas pela Universidade são... 
3,7 0,8 0,0 0,0 

45. As ações de desenvolvimento (por exemplo, ginástica laboral, correndo pela FURG, preparação 

para a aposentadoria) oferecidas pela Universidade são... 
3,8 0,8 0,0 14,3 

46. A discussão, na minha unidade de trabalho, acerca dos assuntos pautados nos conselhos 

superiores da FURG é... 
3,0 1,3 14,3 0,0 

47. O comprometimento profissional dos colegas com as necessidades da Unidade em que trabalho 

é... 
4,0 1,0 0,0 0,0 

48. O nível de satisfação das pessoas no meu ambiente de trabalho é... 3,4 0,5 0,0 0,0 

49. O meu orgulho em trabalhar na FURG é... 4,1 0,7 0,0 0,0 

50. A Assistência Básica ao Estudante (auxílio e bolsas) oferecida pela FURG é.. 3,8 0,4 0,0 28,6 

51. O acompanhamento pedagógico oferecido pela FURG é... 4,0 0,0 0,0 42,9 

52. As políticas de ações afirmativas realizadas pela FURG são... 4,0 0,0 0,0 42,9 

53. As atividades culturais desenvolvidas pela FURG são... 3,8 0,4 0,0 14,3 

54. As opções de lazer e esporte oferecidas pela FURG são... 3,6 0,9 0,0 28,6 

55. As ações de educação a distância da FURG são... 3,5 0,5 0,0 14,3 



 

56. A disponibilização da informação quanto às normas e procedimentos da FURG, bem como sobre 

outros assuntos que me dizem respeito é... 
3,4 0,5 0,0 0,0 

57. O atendimento à saúde física disponível no campus em que você atua é... 3,8 0,8 0,0 28,6 

58. O atendimento à saúde mental disponível no campus em que você atua é... 3,5 1,7 0,0 42,9 

59. O meu conhecimento sobre o Sistema de Gestão Ambiental da FURG (SGA-FURG) é ... 3,0 1,0 14,3 14,3 

60. As ações realizadas pelo Sistema de Gestão Ambiental (SGA-FURG) são... 3,5 0,6 0,0 42,9 

61. As oportunidades de cooperação acadêmica entre a FURG e instituições estrangeiras são... 3,8 0,5 0,0 42,9 

62. As informações e apoio institucional para participação em ações de cooperação internacional 

são... 
3,3 1,0 0,0 42,9 

63. As ações de incentivo à inovação tecnológica, à solicitação de propriedade intelectual e à 

transferência de tecnologia propostas pela FURG são... 
3,6 0,5 0,0 28,6 

64. As ações de incentivo ao empreendedorismo e à incubação de empresas de base tecnológica 

são... 
4,0 0,0 0,0 28,6 

65. O processo de Avaliação de Desempenho dos TAEs realizado pela FURG é... 2,9 1,1 0,0 0,0 

66. O processo de Autoavaliação Institucional da FURG é... 3,6 0,5 0,0 0,0 

67. As ações e melhorias oriundas dos processos avaliativos (Docente pelo Discente, SiB, RU, 

Autoavaliação Institucional, SECOM, dentre outros) da FURG são... 
3,0 1,1 0,0 14,3 


