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APÊNDICE C – GRÁFICOS DOS DADOS REFERENTES A CADA
CONSELHO

CONSELHOS SUPERIORES E INTERMEDIÁRIOS
CONSELHO DE ADMISTRAÇÃO - CoAd

SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO

Houve avanços no papel do atual Conselho?
12%

Não, as mudanças foram
totalmente inócuas.

88%

Sim, houve avanço, mas não o
suficiente para atender as
necessidades atuais,
Sim, houve um avanço
significativo,

12%

63%

25%

O papel deste Conselho está bem definido??

37%
63%

Sim, está bom, mas com pequenas
mudanças ficaria ótimo,
Sim, está muito bem definido,
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SOBRE A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
O número de membros é suficiente?

67%
22%

11%
67%

33%

Adequado para as
necessidades atuais,
Insuficiente para atender as
necessidades, precisando de
mais membros;
Mais do que o suficiente,
causando problemas, por
exemplo, de calendário.

A Comunidade está bem representada?
11%

Não, alguns órgãos e parcelas da
comunidade não estão
representados como, por exemplo:

89%

Sim, setores, órgãos e comunidade
estão devidamente representados;

A eleição é feita de forma democrática?

12%

Não, o processo poderia ser
reformulado porque contém
algumas falhas que produzem vieses
na escolha dos membros,

88%

Sim, o processo de eleição foi bem
formulado e responde bem às
necessidades;
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O período de mandato é adequado?

Sim, é adequado e não precisa ser
reformulado;

100%

A substituição dos membros é feita de forma
coerente?
12%

Não, precisa ser reformulado nos
seguintes casos:
88%

Sim, nada a comentar;

SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO

42

A agilidade na tomada de decisões melhorou?

25%

12%

12%

Não, precisa ser mais ágil para
atender à demanda de
trabalho.
Sim, está bem ágil a tomada
de decisões;

63%

88%
Sim, melhorou, mas ainda
pode ser aperfeiçoada;

A qualidade das decisões aumentou?

11%

89%

Não, a qualidade não aumentou,
Sim, estou mais satisfeito com a
qualidade das decisões,
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Existem problemas de autonomia?

11%

Não, a autonomia para a tomada de
decisões é adequada,
89%

Sim, existem problemas a serem
contornados:

Os recursos são adequados?

Não, precisam ser melhorados
os seguintes recursos:

44%

56%

Sim, são adequados para um
bom desempenho do conselho,

Existem problemas de transparência nas decisões?

11%

Não, há transparência adequada em
todas as decisões,

89%

Sim, existem problemas nesse
sentido que precisam ser avaliados,
tais como:
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Existem problemas na pauta?

44%

56%

Não, as pautas são adequadas,
dados o papel e as atribuições do
conselho,
Sim, existem problemas nesse
sentido que precisam ser evitados,
tais como:

Existem problemas de atrasos nas reuniões?

12%

Não, as reuniões sempre começam
em tempo hábil,
Sim, existem problemas de atrasos
nas reuniões que são devidos à:

88%

A periodicidade das reuniões é adequada?

33%

67%

Não, a periodicidade não é
adequada, pois:
Sim, a periodicidade é muito boa,
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SOBRE A POSIÇÃO DOS CONSELHOS NO ORGANOGRAMA DA
UFSCAR
Está bem localizado na estrutura organizacional da
UFSCar?

Sim, está muito bem enquadrado na
estrutura atual,

100%

SOBRE O RELACIONAMENTO COM OS OUTROS CONSELHOS
Relacionamento c/ outros conselhos

13%

Adequado e está muito bem
integrado na estrutura atual,

87%

Adequado, mas poderia mudar em
alguns aspectos para melhorar o
relacionamento

Há integração c/ outros conselhos?
12%

Não há integração entre os
conselhos.
88%

Sim, há muita integração entre os
conselhos,
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Há sobreposição de responsabilidades?

11%

Não, há um perfeito ajuste nas
atribuições das responsabilidades,
89%

Sim, existe alguma sobreposição,

ASPECTOS GERAIS
As mudanças neste conselho propostas pelo PDI:

12%

88%

Foram apenas superficiais e pouco
acrescentaram à estrutura anterior,
Representaram um grande avanço
para a UFSCar,
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CONSELHO DE EXTENSÃO - CoEX
SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHOS
Houve avanços no papel do atual Conselho?
4%
29%

4%

67%

96%

Não, as mudanças foram totalmente
inócuas.
Sim, houve avanço, mas não o
suficiente para atender as
necessidades atuais,
Sim, houve um avanço significativo,
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SOBRE A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
O número de membros é suficiente?

16%

Adequado para as necessidades
atuais,

3%

Insuficiente para atender as
necessidades, precisando de mais
membros;

81%

Mais do que o suficiente, causando
problemas, por exemplo, de
calendário.

Considerando o papel do órgão, a comunidade está
bem representada?
13%

Não, alguns órgãos e parcelas da
comunidade não estão
representados como, por exemplo:
87%

Sim, setores, órgãos e comunidade
estão devidamente representados;

A eleição dos membros é feita de forma
democrática?
16%

3%

19%

81%

81%

Não, o processo poderia ser
reformulado porque contém
algumas falhas que produzem vieses
na escolha dos membros,
Não, o processo precisa ser
reformulado porque não contempla
algumas regras básicas de processos
democráticos.
Sim, o processo de eleição foi bem
formulado e responde bem às
necessidades;
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O período de mandato de cada representante é
adequado?
7%

Não, precisa ser reformulado nos
seguintes casos:
Sim, é adequado e não precisa ser
reformulado;

93%

A substituição dos membros é feita de forma
coerente?
11%

Não, precisa ser reformulado nos
seguintes casos:
89%

Sim, nada a comentar;

SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
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As convocações para as reuniões são feitas de
forma adequada?
7%

Não, o meio de comunicação é bom,
mas existem problemas com a
antecedência;
Sim, sempre com boa antecedência e
de forma correta;

93%

A agilidade na tomada de decisões melhorou?
6% 3%

Sim, está bem ágil a tomada de
decisões
Sim, melhorou, mas ainda pode ser
aferfeiçoada

91%

Não, precisa ser mais ágil para
atender à demanda de trabalho

Em relação à qualidade das decisões tomadas:

4%
10%

14%

Não, a qualidade das decisões
piorou. Por exemplo:
Não, a qualidade não aumentou,

86%

Sim, estou mais satisfeito com a
qualidade das decisões,
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Existem problemas de autonomia?

Não, a autonomia para a tomada
de decisões é adequada,
100%

Os recursos para aumentar a eficiência das
decisões são adequados?
23%

Não, precisam ser melhorados os
seguintes recursos:
Sim, são adequados para um bom
desempenho do conselho,

83%

Existem problemas de transparência nas decisões
tomadas pelo conselho?
6%

Não, há transparência adequada em
todas as decisões,

97%

Sim, existem problemas nesse
sentido que precisam ser avaliados,
tais como:
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Existem problemas em relação à pauta das
reuniões?
6%

Não, as pautas são adequadas,
dados o papel e as atribuições do
conselho,
Sim, existem problemas nesse
sentido que precisam ser evitados,
tais como:

94%

Existem problemas de atrasos nas reuniões?

17%

Não, as reuniões sempre começam
em tempo hábil,
81%

Sim, existem problemas de atrasos
nas reuniões que são devidos à:

A periodicidade das reuniões é adequada?

Sim, a periodicidade é muito boa,
100%
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SOBRE A POSIÇÃO DO CONSELHO DO ORGANOGRAMA DA
UFSCAR
O Conselho está bem localizado na estrutura
organizacional da UFSCar?
3%

Não, precisa ser colocado na
seguinte posição:
94%

Sim, está muito bem
enquadrado na estrutura atual,

SOBRE O RELACIONAMENTO COM OS OUTROS CONSELHOS
O relacionamento com os outros Conselhos é:

6%

Adequado e está muito bem
integrado na estrutura atual,
Adequado, mas poderia mudar em
alguns aspectos para melhorar o
relacionamento

88%

Há integração entre este e os demais Conselhos?

Há pouca integração,

28%

39%
61%

Não há integração entre os
conselhos.

11%

61%

Sim, há muita integração entre os
conselhos,
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Existe sobreposição de responsabilidades?
7%

Não, há um perfeito ajuste nas
atribuições das responsabilidades,
89%

Sim, existe alguma sobreposição,

ASPECTOS GERAIS
As mudanças neste Conselho propostas pelo PDI:

22%

69%

Produziram pequeno avanço
em relação ao que havia,
Representaram um grande
avanço para a UFSCar,
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CONSELHO DE GRADUAÇÃO - COG
SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHOS
Houve avanços no papel do atual Conselho?

13%

43%
44%

87%

Não, as mudanças foram
insuficientes e atenderam apenas
parcialmente às necessidades da
UFSCar,
Sim, houve avanço, mas não o
suficiente para atender as
necessidades atuais,

Sim, houve um avanço significativo,

O papel deste Conselho está claramente definido?

7%
30%

Não, não está claramente definido,
mas com algumas mudanças ficaria
aceitável,
Sim, está bom, mas com pequenas
mudanças ficaria ótimo,

63%

Sim, está muito bem definido,
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SOBRE A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
O número de membros é suficiente?

Adequado para as necessidades
atuais,

36%
64%

Mais do que o suficiente, causando
problemas, por exemplo, de
calendário.

Comunidade está bem representada?

Não, alguns órgãos e parcelas da
comunidade não estão
representados como, por exemplo:

12%

Sim, setores, órgãos e comunidade
estão devidamente representados;

88%

A eleição é feita de forma democrática?
5%

2%

7%

93%

Não, o processo poderia ser
reformulado porque contém
algumas falhas que produzem vieses
na escolha dos membros,
Não, o processo precisa ser
reformulado porque não contempla
algumas regras básicas de processos
democráticos.
Sim, o processo de eleição foi bem
formulado e responde bem às
necessidades;
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O período de mandato é adequado?

7%

Não, precisa ser reformulado nos
seguintes casos:
93%

Sim, é adequado e não precisa ser
reformulado;

Substituição dos membros é feita de forma
coerente?
12%

Não, precisa ser reformulado nos
seguintes casos:

88%

Sim, nada a comentar;

SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
Ele atende às finalidades?
Sim, atende muito bem às finalidades
5%
11%

42%

42%

Sim, atende apenas
satisfatoriamente
Não, não atende a todas as
finalidades propostas, mas sua
atuação não fica comprometida
Não, não atende às necessidades e
precisa ser reformulado nos
seguintes aspectos,
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As convocações são adequadas?

9%

Não, elas são marcadas com boa
antecedência, mas o meio de
comunicação é falho;
Não, o meio de comunicação é bom,
mas existem problemas com a
antecedência;
Sim, sempre com boa antecedência
e de forma correta;

9%

82%

A agilidade nas decisões melhorou?
Não, precisa ser mais ágil para
atender à demanda de trabalho.

24%

31%

Sim, está bem ágil a tomada de
decisões;
45%

Sim, melhorou, mas ainda pode ser
aperfeiçoada;

A qualidade das decisões aumentou?
Não, a qualidade das decisões
piorou. Por exemplo:

3%
29%

Não, a qualidade não aumentou,
68%

68%

Sim, estou mais satisfeito com a
qualidade das decisões,
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Existem problemas de autonomia?

7%

Não, a autonomia para a tomada de
decisões é adequada,
Sim, existem problemas a serem
contornados:

93%

Os recursos são adequados?

36%
64%

Não, precisam ser melhorados os
seguintes recursos:
Sim, são adequados para um bom
desempenho do conselho,

Existem problemas de transparência?

2%

Não, há transparência adequada em
todas as decisões,

98%

Sim, existem problemas nesse
sentido que precisam ser avaliados,
tais como:
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Existem problemas na pauta?

Não, as pautas são adequadas, dados
o papel e as atribuições do conselho,

27%

73%

Sim, existem problemas nesse
sentido que precisam ser evitados,
tais como:

Existem problemas de atrasos?

26%

Não, as reuniões sempre começam
em tempo hábil,

Sim, existem problemas de atrasos
nas reuniões que são devidos à:

74%

A periodicidade é adequada?

16%

Não, a periodicidade não é
adequada, pois:
84%

Sim, a periodicidade é muito boa,
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SOBRE A POSIÇÃO DO CONSELHO NO ORGANOGRAMA DA
UFSCAR
Está bem localizado na estrutura organizacional da
UFSCar?

Sim, está muito bem enquadrado na
estrutura atual,
100%

SOBRE O RELACIONAMENTO COM OS OUTROS CONSELHOS
O relacionamento c/ outros conselhos

Não, precisa ser reformulado nos
seguintes casos:
Sim, é adequado e não precisa ser
reformulado;

62

Há integração c/ outros conselhos?

Há pouca integração,
33%

Não há integração entre os
conselhos.

62%

Sim, há muita integração entre os
conselhos,

5%

Há sobreposição de responsabilidades?

16%

Não, há um perfeito ajuste nas
atribuições das responsabilidades,
84%

Sim, existe alguma sobreposição,

ASPECTOS GERAIS

As mudanças neste conselho propostas pelo PDI
3%
6%

91%

Representaram um grande avanço
para a UFSCar
Produziram pequeno avanço em
relação ao que havia

16%

75%

Foram apenas superficiais e pouco
acrescentaram à estrutura anterios
Nada acrescentaram à estrutura
anterior

