Breve Relatório
Corpo Discente
Quanto a Auto avaliação.
Dos 175 discentes informados, foram avaliados 112. Concluímosque a maioria é
pontual;uma grande parte disse que realiza suas atividades; a maioria contribui
para a aula ou orientação e trazem questões relevantes.
Quanto a Avaliação de Estrutura Acadêmica.
Através de conversas realizadas e as respostas do questionário, obtivemos
algumas considerações sobre as perguntas feitas. Sobre a atuação dos
Coordenadores disseram que a maioria são presentes e estão sempre prontos a
atender o aluno; quanto aos eventos a reclamação maior é que alguns são
realizados em dias letivos e prejudicam o andamento da disciplina; quanto aos
serviços e limpeza disseram que estão melhorando muito e o mais importante é
que as salas e os banheiros estão sempre limpos; espaço e condições físicas
são suficientes embora ainda falte climatizar as salas; a biblioteca está
melhorando e aumentando o acervo, muitos disseram que quando chegam
cedo vão estudar na biblioteca, alguns reclamaram da acústica, não permitindo
que grupos estudem juntos; quanto à informática, alegaram que a quantidade
de laboratórios é pequena para atender a todos os alunos, que ainda tem
computadores com problemas e que os laboratórios poderiam ficar abertos para
que os alunos tivessem acesso fora do horário de aulas.
Corpo Docente pelos Discentes

Concluímos que a maioria utiliza estratégias de ensino que favorece os
discentes; que se comunicam de forma clara; que incentivam a pesquisa; que
apresentam

e

desenvolvem

o

plano

de

ensino;

se

utilizam

da

interdisciplinaridade, para ampliar o conhecimento do discente; que a maioria
atende e contribuem para a solução das demandas apresentadas pelos
discentes; revela na prática a importância da disciplina ministrada; analisam os
resultados das avaliações e orientam para superar as dificuldades; e por fim,
que os professores são pontuais.
Em conversa informal, foi percebido que os discentes estão satisfeitos com a
maioria dos professores, inclusive elogiando a titulação dos mesmos, e que têm
vontade de participar mais da vida acadêmica através da iniciação científica,
estágios, pesquisas e outras formas.
Manutenção e Suporte

Seria interessante que a USU pudesse proporcionar aos funcionários que
possuem somente o Ensino Fundamental, condições de concluírem o Ensino
Médio.
Quanto ao perfil profissional, verificamos que uma maioria se adéqua ao
esperado pela USU.
Quanto ao plano de carreira e a capacitação profissional, verificamos que uma
maioria conhece que a USU está elaborando plano de carreira para os
funcionários; que estão dispostos a treinamento externo. Em contrapartida a
maioria informou que não passaram nem realizaram treinamento; que não têm
parentes estudando com bolsa na USU.
Quanto ao relacionamento: A maioria respondeu que o relacionamento com os
dirigentes, alunos, professores, demais funcionários e superior imediato vai de
bom a excelente.
Quanto às condições de trabalho: vestuário – a maioria afirmou atender, porém
disseram que poderia ter, também, uma camiseta, tendo em vista o calor e o
blusão é muito quente. Alimentação – refeitório atende a maioria. Material de
trabalho – atende a maioria. Desempenho – a maioria colocou que

desempenham com qualidade e rapidez as suas funções diante das condições
oferecidas.
Embora não tenha sido feita a presente pergunta quanto à satisfação do
funcionário com a USU, pudemos verificar que a maioria disse estar muito
satisfeito em trabalhar na USU.
Os funcionários da manutenção fizeram uma reivindicação quanto ao uniforme,
pedindo que o mesmo fosse mais leve devido ao calor que faz nesta cidade.
Técnicos administrativos
Seria

interessante

que

a

USU

pudesse

proporcionar

aos

técnicos

administrativos que tenham o Ensino Médio a possibilidade de cursarem o
Ensino Superior.
Quanto ao perfil profissional, verificamos que uma maioria se adéqua ao
esperado pela USU.
Quanto ao plano de carreira a maioria disse desconhecer a existência da
elaboração do Plano de Carreira, mas comentaram que seria bem vindo.
Quanto a Missão da USU a maioria afirmou conhecer. Quanto à reestruturação
a maioria tem conhecimento e comentaram que estão satisfeitos. Uma maioria
afirmou não ter participado de treinamento quando do ingresso, mas a maioria
participou de treinamento ministrado pela USU, estando dispostos a
participarem de cursos e/ou treinamento. A maioria respondeu que no
momento não estão e não têm nenhum parente estudando na USU.
Quanto ao relacionamento: A maioria respondeu que o relacionamento com os
dirigentes, alunos, professores, demais funcionários e superior imediato vai de
bom a excelente.
Quanto às condições de trabalho: vestuário – a maioria afirmou que atende
parcialmente. Alimentação – refeitório atende a maioria. Ambiente Físico –
atende a maioria. Recursos Materiais – atende a maioria. Desempenho – a
maioria colocou que desempenham com qualidade e rapidez as suas funções
diante das condições oferecidas. Equipe/setor – a maioria disse que a equipe
permite condições para realização das atividades. Relacionamento e clima
organizacional – a maioria acredita que contribui para o trabalho.

