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Contribuições para a Formulação do
Plano de Desenvolvimento Institucional

* Insumos para a Matriz DAFO *
(Ferramenta: Planejamento Estratégico)
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CONTRIBUIÇÕES DA CPAv PARA O PDI
Um dos objetivos da Avaliação Institucional Interna na UNIR
realizada em 2013 foi contribuir para elaboração do Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI). Uma forma que a Comissão
encontrou para faze-lo foi coletar insumos para o Planejamento
Estratégico, que servirá na elaboração o PDI. A decisão partiu da
informação, por parte da administração superior a Comissão, da
intenção de utilizar-se a Matriz DAFO (Debilidades, Ameaças,
Fortalezas e Oportunidades) como um passo da elaboração do
Planejamento Estratégico que ofereça dados para obter um PDI
realístico. Por outro lado, esta coleta permite estimular uma discussão
informada e preliminar, inclusive sobre a qualidade desses insumos.
Matriz DAFO
A matriz DAFO é uma entre várias estratégias utilizadas para
formulação de análises situacionais com vistas a identificação do
pensamento estratégico de uma organização. Também conhecida por
sua sigla em inglês SWOT (strengths, weaknesses, opportunities,
threats), é uma ferramenta considerada potente para construir e
elaborar perspectivas de futuro. É um primeiro passo de um inventário
de possibilidades.
Todavia, a CPAv alerta que esta ferramenta possui maiores
aplicações em empresas privadas e a primeira experiência quanto a
sua utilização na UNIR ainda não foi avaliada. Do mesmo modo, o uso
da Matriz ou existência de um Plano Estratégico, em si, não garantem
que haja um PDI, como foi assumido, equivocadamente, ao longo do
tempo pelas gestões no período 2004 - 2011. Estudos sobre a UNIR
demonstraram que os passos decorrentes da elaboração do
diagnóstico não prosseguiram, tendo encerrado na aprovação, pelo
Conselho Superior, do Planejamento Estratégico, em lugar do PDI.

Engajamento dos individuos. Visão de Futuro.
Anterior a divulgação dos registros de cada um dos eixos para
Matriz, a CPAV apresenta um gráfico sobre as respostas relacionadas
a motivação dos trabalhdores da UNIR em um horizonte de cinco anos.
Esta informação é importante porque permite inferências sobre o
engajamento dos indivíduos dentro da Instituição e a disposição atual
para construir um futuro. Assim, a CPAv sugere que esta informação
esteja na retaguarda das análises e ações relacionadas a elaboração
do PDI.
Coleta
No caso da coleta obtida no questionário da CPAv, os insumos
representam a percepção e opinião dos segmentos da comunidade
universitária: Docentes, Técnicos e Alunos em 955 registros, da
seguinte forma:
Quantidade de Registros
SEGMENTO
Docentes
Técnicos

D
181
97

A
167
90

F
177
98

O
171
92

Alunos

310

209

228

208

Na UNIR existem especialistas nesta ferramenta que saberão
lidar e apoiar a comunidade na construção do seu PDI e PPI.
Certamente, uma equipe especializada e com zelo em favor da
legitimidade técnica e política, apreciará as contribuições aqui
apresentadas.
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AMBIÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO PDI. ENGAJAMENTO E VISÃO DE FUTURO:
Como você [T= Técnico; D= Docente] acredita que estará trabalhando na UNIR daqui a cinco anos [2018]? Verifique as
possibilidades dentre as afirmações abaixo. Assinale entre 0 (zero) a 5 (cinco) para o número que mais se aproxima da
sua opinião; onde 0 (zero) é "nenhuma possibilidade" de isto vir a ocorrer e 5 (cinco) "altíssima possibilidade".
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D

Avido/a, disposto/a e
Disposto/a a continuar um
Apto a perguntar coisas
Participante, atuante e
Competente, qualificado e
interessado/a em cooperar aprendizado independente pertinentes ao meu trabalho consciente sobre a gestão
produtivo, perfeitamente
com a Instituição
e a UNIR, que estiverem universitária em relação aos
integrado ao sistema
vigentes
aspectos da gestão
nacional de Educação
democrática
Superior, Ciência e
Tecnologia

T

D

Uma pessoa encorajada e
encorajadora de boas
práticas pedagógicas, de
pesquisa e administrativas

DEBILIDADES DA UNIR
(Ambiente Interno)

Entre várias possibilidades, as indicações podem permitir uma visão sobre:



Aspectos que limitam o desenvolvimento institucional.



Forças internas que dificultam o desenvolvimento institucional.



Quais obstáculos aparecem para o desenvolvimento institucional.

Sugere-se refletir sobre os dados no conjunto e por segmento.

*Nota: o texto e qualidade das respostas obedecem ao original quando do preenchimento pelo respondente.
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DEBILIDADES: Um aspecto que é debilidade da UNIR e limita o seu desenvolvimento?
#

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita o seu
desenvolvimento

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita o
seu desenvolvimento

DOCENTE

1

falta de agilidade no andamento de processos

2

A infraestrtura - a falta de apoio técnico.

3

Falta de gerenciamento e politicagem

4

falta de apoio interno e formação de grupos políticos

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita
o seu desenvolvimento

TÉCNICOS
A falta de comprometimento de alguns docentes com
dedicação exclusiva concernente ao envolvimento com a
pesquisa, principalmente com a iniciação científica. Para se ter
uma ideia, o CNPq fomenta mais de 300 bolsas de PIBIC na
UFAC, ao passo que na UNIR este número é de apenas 74;
Outro ponto que limita o desenvolvimento da UNIR, a meu ver,
é a inexistência de carga horária específica para que técnicos
possam "fazer pesquisa" dentro da Instituição. Nossa carga
horária é de 40 horas dentro das unidades onde estamos
lotados. Qualquer atividade de pesquisa e/ou extensão, tem
de ser executada após nossa jornada de trabalho. Ac redito
que isto esteja cooperando para o baixo número de mestres e
número inexistente de doutores técnicos dentro da UNIR,
considerando que a única téc nic a doutora foi cedida para
outro órgão federal; A UNIR também sofre há tempos com
espaço físico inapropriado e/ou com alto índic e de
periculosidade ao desenvolvimento das atividades do c orpo
técnico; falta de laboratórios modernos aos alunos e docentes;
Acervo bibliográfico muitas vezes ultrapassado/obsoleto,
obrigando os discentes de graduação, mestrado e/ou
doutorado a adquirirem livros com recursos próprios; Ausência
de um restaurante universitário; etc
Falta de Investimento
Falta de Equipe Gestora profissional e devido a sua
estrutura uma grande descentralização.
NÃO T ENHO CONHECIMENTO DO PDI
Não Valoração dos próprios servidores, principalmente os
professores que não são da região.

ALUNO

6

falta de investimento

poucos recursos
bom
negligência
Desenvolver um trabalho no campus para que futuras
geraç ãos tenha gosto de estudar aqui.

5

Falta de gestão

6

-

Não cumprir com o proposto afetando novas proposituras

O planejamento

7

os professores antigos

falta de professor, e cursos.

Estrutura fisica/administrativa

8

Ter a política como prioridade em deterioramento da educação.

falta de planejamento

.

9

quadro técnico e docente

Não tive oportunidade de conhecer ainda o PDI

10

funcionários públicos com nenhuma vontade de trabalhar

Corrupção

11

Centralização administrativa.

a administração superior em promover o horror da
perseguição a quem discorda ou se opõe

falta de autonomia financeira e administrativa dos
campus do interior.
instalações da do Campus.
gestores

#

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita o seu
desenvolvimento

12

Centralização adminitrativo/financeira e oportunismo de grupos
detentores de poder

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita o
seu desenvolvimento

DOCENTE

13

regionalismo

14

falta de senso de coletividade

15

Comunicação; acesso e repasse da informação; Internet; Falta
de recursos financ eiros destinados a c apac itaç ão dos docentes;

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita
o seu desenvolvimento

TÉCNICOS
a administração superior em promover o horror da
perseguição a quem discorda ou se opõe
A FALTA DE ESPAÇO FÍSICO PARA QUE AMPLIEM
SUAS BIBLIOTECAS, LABORAT ÓRIOS E OUT RAS SALAS
QUE OBT ENHAM MAIS RECURSOS PEDAGÓGICOS ET C.
Seus gestores
As frequentes frustrações (não cumprir o que se propõe
como administração)

ALUNO
o fato da unir esta nas măos de pessoas com interesses
pessoais
Corrupção

7
Infraestrutura e recursos didáticos precários
falta de infra estrutura adequada

16

falta de recursos orçamentários e incentivo a pesquisa

desdenhar o potenc ial e pujanç a da c apac idade dos
campis

Um quadro de func ionário muito pequeno para suprir
as nec essidades da administração.

17

Corrupção

SEUS GESTORES, SERVIDORES VICIADOS, FALTA DE
PROFISSIONALISMO NA GEST ÃO, O PODER NAS MÃOS
DE INCOMPET ENT ES.

18

Orçamento deficitário

-

Desinteresse da equipe e falta de propaganda.

19

Quadro reduzido de funcionários

Serviço

Buroc rac ia

20

NÃO SEI

Desorganizaç ão

Não sei

Não reconhecer que nec essita de ajuda.

21

Péssimas condições materiais e financeiras no ambiente físico de
trabalho.

Não sei

tempo

22

Descaso das políticas públicas governamentais federais para
com as IFES

a falta de informação à soc iedade

Falta de professores para determinados cursos e rec
urso financ eiro insufic iente.

falta de informação junto a soc iedade

A administração precária da reitoria e falta de
Comunicação com os polosl

23

desconheço

24

Falta de união

25

Disputas internas.

26

Falta de gestão dos funcionários, técnicos e professores;
péssimas condições do campus de Porto Velho, o que não estimula
a existência de cursos noturnos, que deveriam ser prioridade na
universidade, uma vez que alc anç ariam alunos trabalhadores que
estão frequentando fac uldades partic ulares.

Falta de política de qualificação e c ontrataç ão de recursos
humanos .

Falta de verbas

Falta de movimentaç ão

greves

gestores com atuação somente política

Governo

O acervo da Bibliotec a

27

O PDI DA UNIR SO EXISTE NO PAPEL

NAO CONHEÇO O PDI

28

política interna

Falta de livros

29

falta de apoio aos campi

FALTA DE COMPROMISSO COM A INSTITUIÇÃO

Divulgaç ão dos próprios cursos e das produç ões dos
ac adêmic os intercampi e para toda a soc iedade.
o cronograma orçamentário

#

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita o seu
desenvolvimento

30

A condição de multicampi associada a centralização
administrativa

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita o
seu desenvolvimento

DOCENTES

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita
o seu desenvolvimento

TÉCNICOS

ALUNOS

Má administração

baixo número de técnicos administrativos

31

multicampi

Falta de qualificação de pessoal técnico administrativo

buroc rac ia

32

A FALTA DE SERIEDADE NA ADMINIST RAÇÃO PÚBLICA

política partidaria

a falta de estrutura fisic a e intelevtual.

33

Buroc rac ia

Falta de recursos

34

a inc apac idade e a perseguição funcional

Conselhos

não sei

falta de planejamento

Salas de aula.

35

A falta de rotinas administrativas c laras indic ando as atribuiç
ões de c ada setor.

pouc as vagas de bolsas nos bac harelados e poucos
projetos de extenç ão

Corpo funcional não acompanhou as transformaç ões
do merc ado.
Bibliotec a ultrapassada, com poucos exemplares; falta
internet para alunos, falta núc leo de prátic as efetivo.

36

recursos

Falta de transporte c oletivo

37

recursos

Falta de livros e laboratórios

38

Politicagem e exc esso de buroc rac ia

sim porque não tem estrutura adequada para os estudos

Falta de laboratorios.

39

Centralização administrativa e financeira em Porto Velho.

Os vários grupos que competem entre si.

material de pesquisa (livros)

40

Buroc rac ias administrativas

FALTA DE ACESSIBILIDADE

BUROCRACIA EXCESSIVA E DESNECESSÁRIA

41

O c orporativismo e a falta de compromisso docente

falta de

acomodaç ão dos ac adêmic os

42

Cultura organizac ional Doente

FALTA DE CONHECIMENTO DO REGIMENT O DA UNIR

investimento

70 x 15 x 15

Infraestrutura debilitada

Esc assez de recursos financ eiros

laboratórios

Falta de estrutura adequada

Pouc a visibilidade

43
44
45

Ausência de lideranç as e de Plano de longo prazo estabelec ido
de forma partic ipativa
A gestão
falta de apoio ao professor do interior ao apresentar seus
trabalhos em eventos até impsotantes

46

c orrupç ão

andamento dos cursos, segundo a

falta de professores

47

loteamento dos recursos públicos

POLIT ICA PUBLICA

Ausência de docentes

48
49

falta de recursos financ eiros para implementar as nec essidades
basic as
Centralização das aç ões políticas em Porto Velho

AUSÊNCIA DECOMUNICAÇÃO DA NOVA GEST ÃO
ACERCA DAS DIRET RIZES EST RAT ÉGICAS, INCLUINDO
VISÃO DE FUT URO
falta de compromisso por parte de alguns servidores
Falta de profissionalismo e c lareza dos propósitos de uma
universidade.

laboratorios e bibliotec a defasada.
falta de professores

50

Corporativismo

Fallta de recursos humanos

51

Falta de políticas c laras: graduaç ã e pós-graduação

A defic iênc ia de técnicos-administrativos

má gestao

52

GEST ÃO CENT RALIZADA

Falta de pessoal técnico-administrativo

Ausência de um hospital universitário
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#

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita o seu
desenvolvimento

53

Falta de infraestrutura, falta de apoio nas atividades docentes por
parte do pessoal técnico e apoio.

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita o
seu desenvolvimento

DOCENTES
54
55

Não c onheç o o PDI
Falta de Recursos para investimento de qualificação e infraestrutura

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita
o seu desenvolvimento

TÉCNICOS

ALUNOS

não tenho c onhec imento sobre PDI

falta de professores

POLIT ICA

Apoio Governamental

desinteresse dos politic os na aplic abilidade de recursos

Falta de professores

56

Juntos seremos fortes, Universidade e MEC

A uniformidade das aç ões de c onjunto e a unidade dos
interesses. T ambém destac o a Ausência de busc a pelo c
onhec imento instituc ional, onde os próprios servidores desc
onhec em as atividades instituc ionais.

57

A Organizaç ão e a Buroc rac ia

Falta investir mais em c apac itaç ão e treinamento dos
técnicos administrativos

58

Políitic a interna e externa

Conflitos internos (política)

1

59

negaç ão do princ ípio de impessoalidade

As Pessoas que NÃO querem trabalhar

Competênc ia.

60

GEST ÃO

1

a limitaç ão de rec urso financ eiro

61

Desconheço o PDI da UNIR? Existe?

falta de DIMENSIONAMENT O

FALTA DE EST RUT URA

62

f

63

falta de planejamento, exec uç ão, c orrupç ão

64

falta de Comunicação

65

Nunca se sabe dos recursos disponíveis nas unidades exec
utoras: Departamentos

Número pequeno de pesquisadores e c onseguentemente
pesquisas que envolvem instiuiç ões de fomento
c o preguiç oso que deveria se aposentar e não faz isso e a
unir não questiona essa lei
AUSENCIA DE POLIT CA DE GEST ]AO COM ENFASE NO
GERECIALISMO
a c orrupç ão e os esquemas de poder em todos os campis

66

desorganizaç ão interna

67

política interna

68

BUROCRACIA E LENT IDÃO PROCESSUAL

Falta de Planejamento em Algumas Áreas

69

Múltiplos campis

Clima Organizac ional

70
71
72

O desc onhec imento ou pouc o c onhec imento dos professores
quanto ao PDI, as rotinas
Compadrio, improviso e interesses pessoais ac ima dos instituc
ionais.
fragmentaç ão do esforç o no sentido da produç ão ac adêmic a,
na perspec tiva da pesquisa na/desde/para a região

Planejamento
FALTA T OT AL E EM T ODAS AS INST ÂNCIAS DE
PLANEJAMENT O

Buroc rac ia

PESSOAS DESINTERESSADAS A T RABALHAR

falta de professores
os c hefes de departamento
políticas internas
Falta de recursos
SIST EMA DE INFORMAÇÃO ON LINE, SIT E MUIT O
LENT O POR SER DE UMA UNIVERSIDADE FEDERAL,
RUIM...
falta de estrutura e interesse em inc entivar os alunos
por parte de alguns.
Comformidade e c onservadorismo dos gestores e
servidores
Vaidade dos professores

centralização

Má vontade de alguns funcionarios

burroc rac ia instituc ional

Falta de infraestrutura

POLÍT ICAS INTERNAS POUCO ISONÔMICAS

Sem opinião
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#

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita o seu
desenvolvimento

73

Exc esso de mec anismos buroc rátic os e sem financ iamento
para realizaç ão das atividades de ensino, pesquisa e extensão

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita o
seu desenvolvimento

DOCENTES
74

muita buroc rac ia

TÉCNICOS

as questoes buroc ratic as

FALTA DE UNIÃO DOS DOCENT ES

a inérc ia em que está sendo gerida

Inexistência de lideranç a na área administrativa e
principalmente ac adêmic a

Falta de rigor e acompanhamento das aç ões

76

Ausência de espírito de pesquisa

Má gestão dos recursos disponibilizados a Instituição.

77

Proc uradora Federal dentro da Unir

c ondiç oes logistic as de apoio a pesquisa

78

Despreparo de muitos servidores

Pic uinhas e politicagem

79

Falta de infraestrutura

80
81
82
83
84
85

86

87

88

89

sem opinião
prec isamos de um PDI que realmente seja c oloc ado em aç ão,
em que a Administração apoie de fato todos os cursos, onde não
haja privilegios de determinados cursos, departamentos, docentes,
etc
Nunca li o PDI

Perseguições políticas que desviam a energia da universidade de
c oisas mais úteis e c onstrutivas

A falta de professores nos Cursos do interior
Falta de Comunicação entre as Pró-Reitorias, Falta de
transmissão de informaç ões para os diretores de campus e c hefes
de departamentos, falta de c orpo docente, falta de c orpo técnico,
falta de infraestrutura,
Morosidade nos processos

ALUNOS

A reitoria fora do campus

75

A desagregaç ão dos diversos Cursos sem senso de
Universidade
INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS NUMERICAMENT
E
A estrutura física e administrativa anterior a atual gestão

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita
o seu desenvolvimento

AUSÊNCIA DE UM PROJET O PEDAGÓGICO INST IT
UCIONAL
recursos

Falta de planejamento e comprometimento dos gestores
CORRUPÇÃO
A falta de trabalho c onjunto entre ac adémic os e
professores
não sei
INFRA EST RUT URA
Desvio de recursos

PROCESSOS ADMINIST RAT IVOS E PESSOAL

falta de professor

A falta de unidade, identidade instituc ional.

professor que limita a vida do ac adêmic o

o CONSAD, que atrapalha a administração com politicagem

o governo.

ADMINIST RAÇÃO T OT ALMENT E BUROCRÁT ICA

falta de laboratorios

Buroc rac ia extrema dos Conselhos Superiores.

A falta de alguns professores em algumas áreas.

Dific uldade de Comunicação entre os campi, principalmente
em relaç ão ao c entro administrativo em Porto Velho.
Centralização de rotinas administrativas em Porto Velho, c
olaborando com a buroc ratizaç ão exc essiva dos proc
edimentos internos, assim como no atendimento a própria
comunidade ac adêmic a. Inexistenc ia ou defic iênc ia de
recursos tec nologicos (sistemas e equipamentos) que propic
iem tratamento efic iente de dados e informaç ões, proporc
ionando c onsequentemente uma maior agilidade nos proc
edimentos administrativos e ac ademic os.
inoperânc ia administrativa
A questão política com formação de grupos radic ais
disputando o poder pelo poder
Desconheço

livros desatualizados

Buroc rac ia interna

Problemas de gestão administrativa.

Falta de professores.
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#

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita o seu
desenvolvimento

DOCENTES
90

Infraestrutura para aulas na graduação, laboratórios, etc

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita o
seu desenvolvimento

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita
o seu desenvolvimento

TÉCNICOS
A reduç ão progressiva da satisfaç ão e, por c onseguinte,
boa vontade e compromisso de seus c olaboradores, que
resulta na morosidade exc essiva dos processos
administrativos, bem como a interposiç ão dos mec anismos
buroc rátic os internos a fim de unic amente atravanc ar,
atrasar e desmotivar as inic iativas individuais e/ou
departamentais.
a falta de técnicos administrativos e c apac itaç ão dos
mesmos e falta de um planejamento efic az.

ALUNOS
a interaç ão de alguns professores

11

91

número reduzido de técnicos administrativos

92

Distribuiç ão igualitária de Orçamentos, diárias e passagens

AS MET AS PROOST AS

falta de laboratórios e falta de professores

93

efetivo

O egoc entrismo de alguns ou centralização

falta um gestor públic o na Instituição

94

não c onheç o

Falta de investimento

estrutura

95

A falta de docentes e de técnicos administrativos

Falta de integraç ão dos docentes e técnicos

A falta de professores

96

Exc esso de buroc rac ia jurídic a e falta de informação atualizada

FALTA DE CAPACIT AÇÃO DOS SERVIDORES

Falta de estrutura

97

o centralismo

98

Corpo técnico e docente

-

99

Falta de espaço físico

Gestão

100

Desorganizaç ão

Professores

101

Má gestão

buroc rac ia

102

Pesquisa

Professores c uidando da parte administrativa

103

enfraquec imento do vestibular

104

falta de planejamento

Não sei

105

estatuinte antiga e falta de flexibilidade com as novas demandas

Falta de técnicos administrativos

106

Falta de visão Futura - Obras devem ser pensadas para déc adas

Falta de técnicos administrativos

107

aspec to que é debilidade da unir e limita o seu desenvolvimento

A INFLUÊNCIA DOS POLIT ICOS

108

Falta de Planejamento de médio e c urto prazo.

estrutura física precária

109

NÃO T ENHO CONHECIMENTO

D

falta de compromisso do governo federal fazer investimento
em educação

tempo, professor sobrec arec ado

CONCENT RAR SOMENTE E CURSO POSSUEM
FORT E NOME

As dific uldades de angariar recursos, e manter um
quantitativo de professores...

#

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita o seu
desenvolvimento

DOCENTES
110

111

112
113

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita
o seu desenvolvimento

TÉCNICOS

ALUNOS

PROCURADORA DA PGF

Pensamentos Administrativos modernos e inerentes a
qualquer universidade federal. Com por exemplo, c onc
lusão da obras inic iadas modernizaç ão da passarela e
melhor exploraç ão da beleza natural do lugar

Falta de comprometimento dos embros

Corrupção da antiga administração que ainda assola a
atual

Ter vários Campus, e com cursos de graduação nas diversas
áreas do c onhec imento. Não é possível estruturar nenhum c urso
da forma que a UNIR é hoje.
Administração muito c entralizada e campus muito distantes

114

muitas fac ç ões políticas que puxam a UNIR pra baixo e
professores sem compromisso com a c oisa public a

115

Buroc rac ia e incompetênc ia das esferas superiores

116

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita o
seu desenvolvimento

multicampi. A fragmentaç ão irresponsável, com repetiç ão de
cursos no estado em diversos munic ípios demanda multiplicaç ão
de recursos, sem que nenhum dos cursos seja adequadamente
atendido.

nao sei
Falta/defic iênc ia de estruturas físicas e humanas.
NAO SEI O QUE É PDI
Falta de infraestrutura, téc nologias.

quadro de professores

117

a unir é uma Instituição debilitada

a falta de Orçamento

118

formação de grupelhos

Crise financeira, falta de docentes.
A prec ariedade de investimento, verba, para que os c
oordenadores de c urso possam investir em tec nologia,
estudos, aulas pratic as, e até mesmo a qualidade da
infra-estrutura das salas de aula do dia-a-dia e a buroc rac
ia, que atrapalha não só a UNIR, mas todos brasileiros.

119

falta de professores

120

A mentalidade c olonizadora

NÃO SEI

121

Salários baixos não atrai nem fixa seus professores.

falta de professores

122

brigas internas

123

sem opiniao

124

Os Laborátorios

infra estrutura inadequada

125

A metodologia da administração atual

QUADRO DE PROFESSORES

126

BRIGAS INTERNAS

EST RUT URA LOCAL

a c onc orrenc ia entre os campus e o bairrismo que ac
aba deixando alguns campus abandonados.
A c antina,salas de aula inadequadas sem tec nologias
e recursos...

12

#

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita o seu
desenvolvimento

127

não existe planejamento amplo, observando a posiç ão ac
adêmic a.

DOCENTES

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita o
seu desenvolvimento

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita
o seu desenvolvimento

TÉCNICOS

ALUNOS
POUCOS LIVROS

128

Falta de recursos humanos técnicos e docentes

buroc rac ia.

129

Falta de incentivo à Pesquisa

poder públic o

130

Prátic as Administrativas

Gestores

131

DESAT UALIZAÇÃO

estrutura precária

132
133
134

baixa profissionalizaç ão técnico-administrativa e baixa
quantidade de técnicos-administrativos
buroc rac ia
Falta de compromisso dos servidores em geral (professores
técnicos)

os velhos funcionários ac ostumados a trabalhar mal.
falta de professores
Quadro de professores e técnicos reduzido

135

gestão frac a

Intrigas e oposiç ões teóric as e partidarias

136

Estruturas para aulas prátic as e pesquisas

GEST ÃO

137

administração/gestão retrógrada e repressiva

os recursos financ eiro não priorizadso

138

ser a única universidade públic a do estado

Organizaç ão

139

Buroc rac ia e centralização de recursos e dec isões.

Falta de recursos

140

Buroc rac ia

atraso c ientific o dos professores

141

a falta de puniç ão para os que cometem falc atruas

não c onheç o o PDI

142

T udo é muito buroc rátic o e lento

Um pouc o da demora nos proc edimentos

143
144
145
146
147
148
149

FALTA DE PROFISSIONAIS (DOCENT ES E T ÉCNICOS).
CENT RALIZAÇÃO DA ADMINIST RAÇÃO,
Atrelamento à politicagem partidária
Ausência quase total de insentivo a pesquisa e a extensão, de
laboratórios, de gabinetes para professores, auditórios para realizaç
ão de eventos...
Baixa qualidade dos serviços prestados
Morosiade dec orrente da estrutura organizac ional (c hefias,
diretorias), que é arc aic a e desestimulante
Má Gestão administrativa e dos recursos financ eiros
baixa massa c rític a dos docentes atrelada sua produtividade e
recursos c aptados

Não sei
falta de recursos
Rec urso
Falta recursos
falta de estrutura
Descompromisso dos T éc nic os e servidores
falta de organizaç ão
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#

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita o seu
desenvolvimento

DOCENTES
150

falta total de auto-gestão

151

Política interna.

152

c onflitos internos ac entuados

153

Corpo docente, em sua maioria, frac o. Difíc il ac har um docente
na UNIR com public aç ão em periódic o internac ional.

154

Falta de Professores / falta de atenç ão da c apital p/ interior

155

Número de servidores reduzido

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita o
seu desenvolvimento

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita
o seu desenvolvimento

TÉCNICOS

ALUNOS
Constante Ausência de docente ou aplic aç ão parc ial
de aula e c onsequente matérias não devidamente aplic
adas
1
subfinanc iamento
Falta de Investimentos
Poucos cursos na area da saude
muita briga e falta de étic a entre os profissionais
atuantes

156

Sua infraestrutura, tanto na questão de recursos humanos
(quantidade de técnicos administrativos), estrutura física, manutenç
ão, etc .

pouc o investimento

157

Os professores novos são muito, mas muito mal rec ebidos (inc
lusive com ofensas) e vão embora assim que podem.

BUROCRACIA MUIT O PRO-REIT ORIA

158

Gestão inefic iente e inefic az

défic it de estrutura e pessoal

159

Poucos docentes com titulaç ão de Doutorados

Estrutura

160

falta de planejamento

A preguiç a de alguns professores e tec nic os

161

A inexistência de planejamentos efic azes

O departamento de letras da unir que não c umpre o
regimento quanto ao proijeto pedagógic o e a prograd não
se incomoda com isso

162

Desorganizaç ão

Não sei qual é o PLANO DE DESENVOLVIMENT O
INST IT UCIONAL da UNIR

163

BAIXA PRODUÇÃO CIENT ÍFICA

Interesses partic ulares em detrimento do bem comum

164

Falta de condições de infra-estruturas

talvez a falta de recursos

165

Rixas Pessoais

FALTA DE EST RUT URA, MATERIAIS E RECURSOS

166

Falta de técnicos

FALTA DE INVEST IMENT O

167

A falta de um plano para a fixaç ão de servidores na UNIR

...

168

falta de comprometimento dos funcionários

Infraestrutura e poucos docentes

169

c orpo técnico-débeis trâmites doc umentais/buroc rac ia

Falta de professores.

170

politizaç ão exc essiva dos aspec tos dec isórios; falta de um
regime disc iplina discente

falta de projetos para novas infraestruturas
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#

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita o seu
desenvolvimento

171

Falta de relaç ões instituc ionais - buroc ratizaç ão em aspec tos
que poderiam ser simplific ados na adoç ão de parc erias - ver lei
de inovaç ão e relac ionadas

DOCENTES

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita o
seu desenvolvimento

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita
o seu desenvolvimento

TÉCNICOS

ALUNOS
infra-estrutura frac a

172

o provinc ianismo ac adêmic o

falta de compromisso

173

O modelo engessado dos c onselhos superiores

falta de professores

174

Conflitos e desordem interna

gestão

175

Algumas pessoas que ainda oc upam c argos de c onfianç a

Falta de organizaç ão

176

Péssima c ultura organizac ional

Quadro Profissional

177

Ausência de pesquisa e extensão fortes

não tem livros.

178

Falta de infra-estrutura básic a, humana e física

A falta de recursos e a mau aplic aç ão dos mesmos

179

Os c onselhos superiores e a PGF limitam/bloqueiam o
desenvolvimento da UNIR

Os professores

180

Voltada para dentro

falta de investimento

181

A politicagem interna

Area ao redor da Instituição

182
183

Má gestão de recursos
falta de professores para os cursos, pronc ipalmente
administrac ao

184

Não sei

185

INFRAEST RUT URA

186

Transportepúblic o

187

OBRAS AT UALIZADAS NA BIBLIOTECA

188

recursos diversos

189

profissionais "despreparados"(muitas vezes tem titulac
oes), (a demora de resoluc ao nos processos) buroc rac ia
dos processos

190

Falta de investimento no campus

191

FALTA DE FUNCIONÁRIOS CAPACIT ADOS

192

Loc alizaç ão.

193

falta de investimento
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#

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita o seu
desenvolvimento

DOCENTES
194

195

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita o
seu desenvolvimento

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita
o seu desenvolvimento

TÉCNICOS

ALUNOS
LABORATÓRIOS MAL ESTRUTURADOS
Falta de laboratórios o que limita o desenvolvimento
prátic o, falta de salas de aula, falta de professores de
disc iplinas básic as do c urso.

196

falta de recursos

197

Sua péssima infraestrutura física

198

Atualmente parec e que qualquer pessoa da Reitoria
atual nisso.

199

Gestores anteriores c orruptos

200

falta de infraestretura

201

Falta de boa administração e de um governo desc ente.

202

planejamento

203

Infra-estrutura precária!

204

205
206
207

INFRAEST UT URA (BANHEIROS SEM PAPEL E
SABONT E LIQUIDO).
falta de Comunicação da c apital com os campus mais
distantes, pois os recursos sempre vão mais para `Porto
Velho
ESPAÇO FÍSICO
pessoas da administração superior q não se importam
com o desenvolvimento da UNIR

208

Políticas de c aráter oligárquic a.

209

falta de cursos de graduação

300

O SINGU que nunca funciona direito

301

poucos funcionários na dirc a

302

falta de investimento, principalmente em agrarias, que é
o forte da região

303

Pensar em si e não na c onstruç ão de um ambiente ac
adêmic o de qualidade.

304
305

depender do governo
A falta de transparência na gestão orçamentáriafinanceira
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#

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita o seu
desenvolvimento

DOCENTES

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita o
seu desenvolvimento

TÉCNICOS

Um (1) aspecto que é DEBILIDADE da UNIR e limita
o seu desenvolvimento

ALUNOS

306

As perseguições sofridas pelos professores

307

BAIXA QUANTIDADE DE PROFESSORES.

308

falta de estrutura e materias

309

A Politicagem interna

310

Estrutura política da UNIR e centralização de poder
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AMEAÇAS À UNIR
(Ambiente Externo)

Entre várias possibilidades, as indicações podem permitir uma visão sobre:



Eventos que são obstáculos externos ao desenvolvimento
institucional.



Forças externas que dificultam o desenvolvimento institucional.



Condições, sob as quais a instituição não tem controle, que
podem afetar o desenvolvimento institucional.

Sugere-se refletir sobre os dados no conjunto e por segmento.

*Nota: o texto e qualidade das respostas obedecem ao original quando do preenchimento pelo respondente.
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AMEAÇAS EXTERNAS: Um aspecto que é ameaça externa ao desenvolvimento da UNIR?
#

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

DOCENTES
1

Falta de espaço, falta de assistenc ia téc nic a aos docentes

2

Infraestrutura

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

TÉCNICOS
Reduç ão de verbas/investimentos do Governo Federal;
Desvio de verbas destinadas à Instituição...
Falta de Recursos financ eiros para investimentos
A buroc rac ia por parte do MEC para obtenç ão dos recursos
nec essários a obtenç ão dos recursos nec essários as suas
atividades fins

ALUNOS
estrutura das universidades privadas
sabados letivos

3

desc rédito por parte da soc iedade loc al

4

Politicagem

NÃO T ENHO CONHECIMENTO DO PDI

desvio de dinheiro

5

Não adotar c ritérios técnicos na suas dec isões

as informaç ões negativas que a UNIR sofre na mídia.

Não compromisso do seu c orpo em geral

6

politica

Não c umprindo o plano

Condições físicas

7

MP

bom atendimento em horarios noturnos

8

Envolvimento polític o-partidário.

Pessoas descomprometidas

falta de material didatico

política (má influencia parase desevolver)

o baixo incentivo do governo.

9

Ausência de política públic a adequada para as
Universidades da região norte

bom

Fac ilidade das outras instituiç ões de ensino na oferta de
cursos

10

c orrupç ao

Não tive oportunidade de conhecer ainda o PDI

governo

11

mídia negativa

Polic ia Federal

má gestao

12

Em relaç ão aos Campus do interior, a Demanda populac
ional c resc ente e a estrutura com sérias defic iênc ias de RH
e materiais.

a falta de responsabilidade da administração superior com a
exec uç ão do pdi

13

políticas governamentais de privilegio a grandes
universidades do sul e sudeste

a falta de responsabilidade da administração superior com a
exec uç ão do pdi

14

Indiferenç a política

15

Aumento de fac uldades privadas

A MÁ ESXPLICAÇÃO DA MÍDIA COM RELAÇÃO AS
GREVES QUE ACONT ECERAM RECENT EMENT E.

Seus gestores

Falta de verbas
A atuação dos docentes em outras instituiç ões, o que
prejudic ando a dedicação integral às atividades na
universidade
apenas interna
Falta de apoio da prefeitura e do Estado, no sentido de
melhorar o acesso ao campus José Ribeiro Filho, na parte de
iluminaç ão da limpeza do ac ostamento ao logo do terreno em
frente a Universidade.
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#

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

DOCENTES

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

TÉCNICOS

ALUNOS

16

Investimento federal nas instituiç ões privadas

Desc rédito soc ial e em relaç ão À União.

Falta de investimento

17

NÃO SEI

falta de interaç ão mais marc ante junto a comunidade

Cresc imento e valorizaç ão das fac uldades partic ulares.

18

Exc lusão nos programas federais de fomento e recursos
financ eiros

19

Descompromisso dos profissionais com a universidade
públic a, gratuita e de qualidade

DESCONHECIMENTO DA IFES PELA COMUNIDADE
(COMUNICAÇÃO)

Falta de apoio do Governo Federal

-

Falta de Parc erias.

20

falta de padronizaç ão e organizaç ão

Sistema de transporte

o aprendizado

21

Cresc imento de outras instituiç ões de ensino

Nenhum

Não sei.

22

Imagem junto à comunidade

Não sei

23

Os padrões baixos de qualidade de vida e desenvolvimento
no estado

Onde há outras fac uldades partic ulares sempre o interesse
financ eiro faz de tudo pra desqualific ar e barrar o
desenvolvimento da UNIR

Universidade aberta

A oc iosidade de muitos funcionários.

fac uldade a distanc ia

Falta de verbas

24

O PDI DA UNIR SO EXISTE NO PAPEL

25

enc ontrar-se no norte do país

26

falta de inic iativas de busc a de apoio externo

Nenhum

Inveja

27

Falta de gestão democ rátic a,

c redibilidade junto a soc iedade

As greves

A falta de infra-estrutura de apôio às atividades de ensino,
pesquisa , tec nológic o, instalações físicas, laboratórios fec
hados ou com problemas..

desinteresse
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#

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

DOCENTES

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

TÉCNICOS

ALUNOS
Falta de uma fundaç ão de amparo a pesquisa no Estado de
RO

28

Os c onstantes impac tos de Programas Governamentais

NAO CONHEÇO O PDI

29

c ontrataç ões insufic ientes de técnicos

Nenhum

30

O NÃO CUMPRIMENT O DO PDI

Nenhum

31

a desc onfianç a da soc iedade

Não estar atualizado com as grades das outras fac uldades

32

A imagem da UNIR.

imprensa usada de forma errada

a prec ariedade a falta de materiais e melhores lugares de
trabalho e remuneraç ão.

33

distânc ia geográfic a

Má administração

alto índic e de desistênc ia de ac adêmic os em bac
harelados

34

distânc ia geográfic a

jornalismo

não sei

35

Falta de recursos

influênc ias políticas

Desvio de verbas
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36

Ausência de uma política de Estado para as universidades
federais brasileiras.

37

Não ter fundaç ões de fomento à pesquisa competentes

38

39

As fac uldades que investem em avaliaç ões no padrão
ENADE
Ingerênc ias Politic o partidárias

Falta de parc erias com entidades governamentais, munic
ipios e estado

instituiç ões partic ulares bem estruturadas

Ausência de recursos sufic ientes para manutenç ão das
campi

falta de estrutura

Atualidade externa (Material didátic o, ementas), não aplic
adas internamente tanto c orretiva, como preventivamente.

A imagem da UNIR no Estado.

Falta ac ordos de estágios para todos os alunos - resumo:
falta parc eria

CLIMA ORGANIZACIONAL

DESORGANIZAÇÃO NA OFERT A DE NOVOS CURSOS,
EX ENG. CIVIL

OS PRÓPRIOS SERVIDORES

desc redito da soc iedade

#

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

DOCENTES
40

restriç ões ec onômic o-financeiras dec orrentes de judic
ializac ão pela má gestão anterior.

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

TÉCNICOS
A falta de de recursos (Emendas Parlamentares)

ALUNOS
estrutura

22
41

42

Imagem prejudic ada da universidade

o interesse de universidades partic ulares que apresentam
forç as nas dec isões da unir

Políticas oriundas do governo federal

Nenhum

A sua imagem em relaç ão a soc iedade

Falta de estrutura para competir com as demais instituiç ões

não tenho idéia

Falta de estrutura

43

privatizaç ão do ensino

44

falta de planejamento partic ipativo

45

Institutos Federais com Graduação e Educação à Distânic a

impunidade instituc ional

Política governamental (inefic iente)

46

Falta de Valorizaç ão do Profic ional

Falta de divulgaç ão e transparência

distanc ia

47

Só identific o ameaç as internas

O Financ iamento da Unir

falta de investimento do governo

48

QUALIDADE ADMINIST RAT IVA

Corrupção

Não sei

49

Pouc a valorizaç ão do professor

não tenho c onhec imento sobre PDI

falta de recursos

50

Não c onheç o o PDI

POLIT ICA

c urso de medic ina longe do c entro urbano

51

Política do MEC

falta de uma política direc ionada a educ aç ao superior

falta de recursos e de professores

52

interferênc ia política

REST RIÇÕES IMPOST AS PELOS CONT ROLADORES
EM FUNÇÃO DA MÁ GEST ÃO ANTERIOR E QUE AINDA
NÃO FORAM SUSPENSAS.

Ausência de comprometimento instituc ional que expõe a
UNIR a situaç ões negativas.

tempo de c onc lusão de c ada c urso

Gestores

#

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

DOCENTES

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

TÉCNICOS
Perder a c redibilidade junto a outras intituiç ões, comunidade
ac adêmic a, e técnicos administrativos.

ALUNOS

53

Desenvolvimento da Instituição

Regimes de c otas

54

Políticas Públicas com interesses duvidosos e/ou obsc uros.

Morosidade legislativa

Fac uldades partic ulares com melhor estrutura física

55

CREDIBILIDADE

As Pessoas

PROFESSORES SEM FORÇA DE VONT ADE DE ENSINAR

56

Desconheço o PDI da UNIR? Existe?

1

1

57

f

58

23

Servidores que não são profissionais da c ontabilidade
lotados na DIRCOF

Falta de profissionais

as ingerênc ias de políticos

Os recursos esc asso disponíveis para investimento

Falta de Profissionais

59

falta de exec uç ão do planejamento

aLGUNS QUE SE JULGAM DONOS DA unir

fac uldades partic ulares

60

modernidade e atualizaç ão de equipamentos

EXPANS]AO E MELHOR EST RUT URA DAS PART
ICULARES

o exc esso de politicagem governamental

61

atenç ão à política partidária externa

Os partidos políticos que tentam fazer da unir um c urral
eleitoral

nova forma de ingresso

62

POLÍT ICOS RONDONIENSES DONOS DE IES
PARTICULARES

INFLUÊNCIA DE POLIT ICAGENS DE AUTOPROMOÇÃO

Falta de recursos federais

63

O problema é interno

Privatizaç ão

BUROCRACIAS

64

Prec isa ser c onhec ida e c onquistar c redibilidade

Privatizaç ão das Instituiç ões Federais

Influênc ia Política

65

66

unir vista como Instituição de não-produtivos e de
professores ausentes
Se tornar somente tarefeira dos programas federais

bolsas de estudo governamentais em instituiç ões partic
ulares
visão negativa da instiuiç ão

Politicagem

Deixar o ENEM como porta de entrada

#

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

DOCENTES

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

TÉCNICOS
FALTA DE POLÍT ICAS DE INCENT IVO AOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

ALUNOS

67

indic aç ão de dirigentes dos esc alão abaixo da reitoria

68

Perda de c redibilidade

INFLUENCIA POLIT ICA

Sem opnião

69

Visão negativa da comunidade loc al

VISÃO NEGATIVA DA SOCIEDADE SOBRE A UNIR

dific il acesso.

70

Desvio de verbas; atividades trunc adas pela CCL

Nenhuma

71

Funcionários não c onhec em a legislaç ão

competiç ao instituc ional

Influenc ia política partidaria

72

Interesse de grupos privados com influenc ia política

Não sei

POLIT ICAGEM

73

Política externa ao quadro da Instituição

74

POLÍT ICA DO EST ADO

75
76

77

78

79

As universidade privadas que tem uma ótima estrutura física
e vários cursos
sem opinião
prec isamos de um PDI que realmente seja c oloc ado em aç
ão que tenha em seu objetivo "limpar" o nome da universidade
perante a soc iedade.
Nunca li o PDI
As seguidas administraç ões desastrosas a ameaç am
interna e externamente

PROGRAMAS DO MEC OU DA CAPES QUE SÃO
INSERIDOS NA UNIVERSIDADE SEM A DEVIDA
INSTITUCIONALIZAÇÃO, PREVISÃO DE INFRAEST RUT
URA, ETC.

Falta de professores

a má administração e a c orrupç ão, pois todo o dinheiro
desviado deixou de ser investido em setores suc ateados como
a bibliotec a, restaurante e hospital universitários inexistentes

A falta de rec urso do governo federal

desunião

não sei

PREENCHIMENT O DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

DEFASAGEM DE PROFISSIONAIS

Influênc ia política

Falta de compromisso com EAD

falta de comprometimento

a oferta de cursos

INFLUÊNCIAS POLÍT ICAS

c orrupç ão

Políticas públicas c ontrárias ao desenvolvimento e c
onsolidaç ão das instituiç ões de ensino superior já existentes,
ante a c riaç ão e expansão de novas instituiç ões de ensino
superior e técnico.

...
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#

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

DOCENTES
80

81

Pouc a divulgaç ão ( só na página) sobre a oferta de cursos
o fato de o MEC não liberar as vagas para c onc urso
prometidas e nem recursos para melhorias dos Campus

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

TÉCNICOS
as ameaç as são internas
Falta de c redibilidade da soc iedade provoc ada por eventos
negativos para a Instituição
Ausenc ia de planejamento estrategic o

ALUNOS
politicagem

A carga horaria.

82

Pressões políticas

Riomar

83

Os vários campi

Aquisiç ão e fixaç ão de docentes e técnicos qualific ados,
aliada à imposiç ão de dedicação exclusiva.

Desvio de verbas

84

imagem ruim na soc iedade devido a má gestões

dific uldades existentes na administração da universidades
públicas e a c resc ente demanda das partic ulares.

Falta de rec onhec imento.

85

ENEM

A ROT INA

planejamento públic o

86

?

Falta de Recursos ou esc larec imento de como utilizá-lo

falta de aula

87

não c onheç o

Instituiç ões com melhor infra-estrutura

má divisão de recursos com os campus do interior

88

Poucos investimentos em pesquisas

Problemas na c aptaç ão de recursos

falta de compromiso com os ac adêmic os

89

Ausência da universidade em eventos populares

falta de c onhec imento dos técnicos administrativos da UNIR

baixos salários

90

a buroc rac ia

falta de recursos

Falta de cursos novos e mais proc urados

91

Política externa

92

Buroc rac ia

ALGUNS MESTRES /PROFESSORES

93

Não existe

Governo

94

falta de c apac itaç ão do seu quadro

Infraestrutura

Estruturas das outras instituiç oes, por exemplo, as partic
ulares.
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#

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

DOCENTES
95

política do governo federal

96

Brigas por grupo de interesse pessoais

97

Exec uç ão de metas nac ionais sem reflexão sobre nossa
soc iedade.

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

TÉCNICOS

ALUNOS
Dependênc ia de unidades externas
falta de recursos e investimento em infraestrutura, livros, etc
...
"politicagem"

c riaç ão de uma nova Universidade Federal em Rondônia,
sem implementar os cursos da Unir...

98

NÃO T ENHO CONHECIMENTO

99

qualidade ensino fundamental. e médio

Não sei

100

INCOMPET ENCIA DOS ADMINIST RADORES

Suc ateamento do Ensino Públic o

101

Resoluç ão de aç ões ac adêmic as e administrativas
pendentes

Suc ateamento do Ensino Públic o

102

Quantidade de Câmpus

A FALTA DE INVEST IMENT O

103

Falta de mão de obra qualific ada no Estado.

falta de recursos financ eiros

104

Política federal de apoio ao docente

d

105

106

profisionais que sao otimos fora da UNIr e nao dao aula com
a mesma qualidade na UNIR. As vezes nem dao aula
nenhuma!

Outras Universidades

mobilidade e Transporteque deveria ser garantido aos
estudantes

Infraestrutura precária e número insufic iente de professores
e técnicos administrativos
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#

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

DOCENTES
107

competiç ão com o setor privado. Creio ser um dos princ
ipais entraves para a c onsolidaç ão. Inc lusive dado o
envolvimento dos docentes e T A naquele setor

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

TÉCNICOS

ALUNOS
nao sei

27

108

com as ameaç as internas, para que externas

A melhor estrutura física das universidades partic ulares.

109

desconheço

NAO SEI O QUE É PDI

110

a c redibilidade de outras instituiç ões

111

A falta de compreensão da soc iedade da funç ão soc ial da
universidade

A reitoria da UNIR e órgão governamentais, pois há uma
grande falta de compremetimento e efic iênc ia em relaç ão as
nec essidades gerais da c onstituiç ão.

falta de recursos do governo federal

112

Falta recursos liberados pelo MEC

infra estrutura

113

disputa por poder

Nenhuma.

114

sem opiniao

115

A forma de Vestibular adotada

116

117

Falta de investimento nos cursos e c ontrataç ão de
professores em numero sufic iente

FALTA DE CREDIBILIDADE

O pouc o investimento por parte do órgão responsável pela
universidade, deixando-a enfraquec ida perante a disputa com
as instituiç ões de outros estados e até mesmo instituiç ões
partic ulares que possuem ótimas instalações e professores
com c onhec imentos espec ífic os.
políticas educ ac ionais erradas

MÁ GEST ÃO DOS RECURSOS

falta de professores

#

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

DOCENTES
118

não existe c oletas de dados e informaç ao para
planejamento

119

Políticas federais impositoras e intempestivas (ex. Mais
médic os)

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

TÉCNICOS

ALUNOS
falta de recursos

28
Políticos descomprometidos com a educação

120

Falta de uma Fundaç ão de Amparo à Pesquisa

política

121

Corrupção

MIGRAÇÃO

122

BUROCRACIA

DOUT ORADOS

123

políticos loc ais c orruptos, como os Raupp

NÃO ACESSO A T OT AL T ECNOLOGIA

124

proc uradora jurídic a da UNIR

125

Falta de uma política salarial que atendas as nec essidades
dos servidores em geral

interesses esc usos aos educ ac ionais com poder de
influenc ia.

poder públic o

126

Falta de artic ulaç ão política

Opinião da soc iedade sobre a Unir

127

Não sei

não há

128

ser a única universidade públic a do estado

o forte investimento do governo federal nas fac uldades
privadas

129

Falta de investimentos.

poucos pac tos com outras insituiç ões para aç ões de
pesquisa e extensão

#

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

DOCENTES

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

TÉCNICOS

ALUNOS

130

Perda de T rabalhadores Fundamentais

Falta de Diálogo e informaç ões multic apis

131

Não sei

DESCRÉDIT O COM A COMUNIDADE

132

Falta de apoio do MEC

políticos que direc ionam os investimentos da educação

133

Antigas normativas

Universidades partic ulares

134

Isolamento da UNIR frente a soc iedade

Descaso

135

A imagem que a comunidade externa tem da UNIR

outras universidades

29

136

Estímulo das instituiç ões "reguladoras" (MEC...) para o c
resc imento do número de vagas sem infraestrutura física e de
pessoal adequada.

não c onheç o o PDI

137

O fortalec imento das universidades privadas

Infra-estrutura

138

nada a dec larar

Não sei

139

falta de interesse do governo

140

Falta de investimento

esquec imento dos campus do interior e dos cursos novos
que fic am abandonados

Oportunidade

#

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

DOCENTES

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

TÉCNICOS

ALUNOS

141

dependênc ia de investimentos do governo federal

Falta professores em alguns cursos

142

Não sei informar.

Falta de informação

143

Buroc rac ia do serviço públic o

c onc orrênc ia,

144

Falta de comprometimento do MEC e influênc ias polític opartidárias

Acesso

145

Falta de recursos e c aptaç ão de recursos

1

146

Orçamento

incompetênc ia governamental

147

influenc ia de politic os

Governo Federal

148

O frac o relac ionamento com a comunidade rondoniense

Infraestrutura

149

Desconheço

150

FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS

INCREDIBILIDADE

151

Falta de maior representatividade política em Brasília

políticas de suc ateamento do governo federal

pouc o incentivo dos governos e demora na libraç ão de
verba

30

#

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

DOCENTES

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

TÉCNICOS

ALUNOS

152

Cultura

A imagem perante à sociedade

153

Política partidária

Interesse politico

154

Ministério Públic o

Professores que não sew atualizam

155

morosidade nas decisões

156

política

157

políticas nac ionais que não levam em c onta aspec tos
regionais

Não sei qual é o PLANO DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL da UNIR
Política
não sei

POLÍTICA E FALTA DE INTERESSE DO GOVERNO
FEDERAL

158

Forte influênc ia dos órgãos de c ontrole sobre as atividades

159

falta de verbas

FACULDADES EAD

160

Desc rédito da soc iedade pelos desmandos administrativos

...

161

Eleiç ões federais e c orrupção.

poucos investimentos em pesquisas

162

IFROS ministrando em strictu sensu

Greves.

163

Visão negativa pela comunidade loc al

as brigas internas pelo poder

164

Excesso de burocracia

aumento de fac uldades partic ulares

165

Imagem negativa da UNIR para a soc iedade

política

166

Política partidária

falta de professores

167

Fic ar a merc ê de interesses polític opartidários

Falta de organização

31

#

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

DOCENTES

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

TÉCNICOS

ALUNOS

168

Política

169

Professores responsáveis, que na unir não tem muitos.

170

Localização

171

Faculdade Virtuais

172

A falta de recursos

173

Os professores

174

falta de investimento em infraestrutura e material didátic o

175

Bagunça

176

Notic ias negativas

177

FALTA DE INTERESSE , PRA NOS TRAZER
PROFESSORES

178

Não sei

179

USO DE DROGAS

180

Falta de investimento

181

NÃO SEI

182
183

os dirigentes e professores que emperram o cresc imento da
instituicao
falta de investimento do governo
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#

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

DOCENTES
184
185

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

TÉCNICOS

ALUNOS
FALTA DE PROFESSORES
Criação de outros cursos superiores na cidade mais
acessíveis.

186

política

187

ESTRUTURA

188

falta de laboratorios

189

não sei

190

As faculdades particulares que oferecem diversidade de
cursos

191

Qualquer outra coisa que tenha estrutura fisica.

192

O governo Federal investindo nas fac uldades privadas

193

falta de maior apoio governamental

194

A falta de extrutura dos campi e seus laboratórios.

195

obsolescencia

196

Corrupção

197

FALTA DE PROFESSORES MEST RES E DOUT ORES

198

grupos de interesses partic ulares

199

A falta de partic ipaç ão da comunidade. Até que ponto a
comunidade (a maior parte dela) vê a universidade como uma
Instituição que trabalha em pró do soc ial?
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#

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

DOCENTES
200

201

202

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

Um (1) aspecto que é AMEAÇA EXTERNA ao
desenvolvimento da UNIR:

TÉCNICOS

ALUNOS
Contrataç ão de professores de outras regiões que usam a
Instituição apenas para entrar no Serviço Public o e logo que
aparec e uma vaga voltam para o Sul, Sudeste e até
Nordeste...
falta de apoio
Para a Universidade a unica ameaça externa esta dentro
dela, no momento que ela se fecha para comunidade ela esta
sujeita a represarias externas.

203

falta de estrutura

204

As melhores estruturas das universidades partic ulares

205

O baixo nível dos alunos que entram

206

BUROCRACIA DOS PROCEDIMENT OS.

207

não sei

208

A Politicagem

209

Corrupção
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FORTALEZAS DA UNIR
(Ambiente Interno)

Entre várias possibilidades, as indicações podem permitir uma visão sobre:



Aspectos que tornam a instituição forte.



Quais aspectos dão vantagem a organização em relação a outras
ou as atividades que desenvolve.



Quais elementos dão vantagem ao trabalho institucional.

Sugere-se refletir sobre os dados no conjunto e por segmento.

*Nota: o texto e qualidade das respostas obedecem ao original quando do preenchimento pelo respondente.

FORTALEZAS: O que torna a UNIR uma instituição FORTE?
#

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma instituição FORTE:

DOCENTES
1

única universidade federal no estado

2

Pós-graduação

3

sim

4

Professores

5

projetos de pesquisa c onsistentes

6

Dedicação dos professores

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma instituição FORTE:

TÉCNICOS
Qualidade do ensino nos âmbitos da graduação e pós-graduação,
bem como o envolvimento de docentes, técnicos e alunos na
pesquisa, principalmente no que c onc erne à qualidade dos projetos
desenvolvidos na esfera da Iniciação Científic a (PIBIC).
Recursos Humanos
Ser Federal e ter a possibilidade de obtenç ão de recursos para
Ensino - Pesquisa e Extensão
NÃO T ENHO CONHECIMENTO DO PDI
O querer de mudanç a de alguns servidores, fazem além do que é
dever.
Organizada
não c onheç o, tem que melhorar em varios aspec tos para ser
uma Instituição forte.

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma
instituição FORTE:

ALUNOS
ensino

disc iplina
bom
c onhec imento
Compromisso da Nova Reitora e Vic e
PROFESSORES

7

Ser uma Instituição Federal

8

não tem

Projetos

Peso Politic o

9

nenhum

nec essário gestão

Ensino

10

Não tem.

Não tive oportunidade de conhecer ainda o PDI

dar mais autonomia financeiras a o campus.

T á dific il.

1

11

Sua loc alizaç ão poderia ser um destes aspec tos porém,
muitas vezes torna-se jusatmente o impec ilho

Por ter os melhores professores

12

amizade

atendimento ao pdi e respeito aos docentes tec nic os e alunos

comprometimento

13

qualificação do c orpo docente e tec nic o

atendimento ao pdi e respeito aos docentes tec nic os e alunos

ser public a

OS PROFISSIONAIS QUE AT UAM NA INT IT UIÇÃO.

Pesquisa

14

A c redibilidade junto à comunidade. Os planejamentos
estruturais que pensam em melhoras nos campus. As Missões de
c ada um.

15

uniao da equipe docente

Penso que nenhum, a UNIR não é uma Instituição forte!

16

Potenc ial para c resc imento

Espontaneidade de seus servidores

O espírito de c ooperaç ão existente entre os
membros da comunidade ac adêmic a
em minha visão nenhum
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#

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma instituição FORTE:

DOCENTES

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma instituição FORTE:

TÉCNICOS

ALUNOS
A nova Reitora que embora tenha enc ontrando a
Universidade em quase total abando. Com c oragem
e diplomac ia vem tornando a Universidade
renovada e mais forte a c ada dia.

17

Estrutura multicampi

18

investimento em c apac itaç ão profissional

19

NÃO SEI

-

Pesquisa e extensão.

20

Loc alizaç ão geográfic a - Região amazônic a

Os cursos

A melhoria em alguns pontos de sua estrutura

21

Curso lato sensu e stric tu sensu do docente e técnico

Não sei

Ser Federal.

22

desconheço

Planejamento e realizaç ão

Federal

23

Desempenho Pessoal de c ada profissional

planejamento e c umprimento das metas

T orna mais forte

24

Única universidade públic a do estado.

25

O fato de ser a única Universidade Federal do estado e estar
distribuída por todo o território

Contratar professores e tec nic os sufic ente

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma
instituição FORTE:

NAT UREZA/ORGANIZAÇÃO ADMINIST RAT IVA PÚBLICA
FEDERAL

T emos ainda uma Insituiç ão fragilizada, há porém boa vontade e
esforç o, busc a de apôio, interc âmbios, recursos técnicos, c apac
itaç ão e qualificação de recursos humanos e financ eiros, por se
tratar de uma Universidade estratégic a na Amazônia legal.

Seus ac adêmic os

Professores qualific ados.

Universidade gratuita e tem vários cursos

A disponibilidade de ensinar de alguns
professores.
Profissionais c apac itados para exec uç ão das
funç ões

26

O PDI DA UNIR SO EXISTE NO PAPEL

seus servidores

27

não visualizo

NAO CONHEÇO O PDI

educação

28

1

Universidade Gratuita

Determinaç ão

29

não sei

Bons professores

A boa c oloc aç ão no ENADE

30

Qualidade da Produç ão Docente em Pesquisa

Diversific aç ão de cursos

31

única universidade federal de Rondônia

A união de técnicos novos e "antigos"

Ser a única universidade públic a do estado de
RO.
seriedade
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#

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma instituição FORTE:

DOCENTES
32
33

CUMPRIMENT O DO PDI
rec uperar a c redibilidade e c onfianç a da comunidade ac
adêmic a

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma instituição FORTE:

TÉCNICOS

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma
instituição FORTE:

ALUNOS

Por ser a única IFES gratuita de RO

apoio na c apac itaç ão dos professores

Os alunos

professores
a forç a de uma universidade federal.

34

A imagem da UNIR perante a comunidade interna e externa.

o potenc ial dos seus servidores

35

docentes

A única IFES de RO

Por ser uma universidade que tem professores
mais experientes

36

docentes

A única Universidade Públic a em Rondônia.

É Federal e Possui c urso de mestrado e
doutorado

37

---

O ESPAÇO FÍSICO DA INSTITUIÇÃO

Diploma

38

Não sei.

professores COMPROMET IDOS COM A UNIR

Área de atuação regional ampla.

39

Caráter Federal

NENHUM

Ser públic a-gratuita

40

Ser a universidade presente em mais campi no estado

Cursos c onsolidados

responsabilidade com os ac ademic os

41

ser uma Instituição Federal

Desenvolve pesquisas

ALUNOS

42

Qualific ac ão do c orpo docente

Gratuidade

qualidade profissional

43

Não há

não tenho idéia

federal

44

o interesse de alguns professores

transmissão e a aplic aç ão de c onhec imentos por meio do ensino

Nenhum

45

recursos humanos

46

Política democ rátic a

compromisso com os alunos

Professores qualific ados

47

Multi Camous

Unidade e menos improviso

formação ac adêmic a

48

Única universidade federal em Rondônia

boa vontade dos dirigentes superiores

Qualificação dos profissionais

49

GEST ÃO

Sua Democ rac ia Partic ipativa

bons resultados no enade

Ser a única Instituição públic a do estado de Rondônia

c redibilidade

não tenho c onhec imento sobre pdi

Seu prestígio perante a soc iedade

50
51

Quadro de professores que trabalham não somente na
graduação
Não c onheç o o PDI

PERFIL ÉT ICO DA NOVA REIT ORA/QUALIFICAÇÃO DO
QUADRO DOCENT E

Bons professores
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#

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma instituição FORTE:

DOCENTES

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma instituição FORTE:

TÉCNICOS

52

Corpo docente

SER FEDERAL

53

comprometimento dos docentes e técnicos

planejamento e administraç ao

54
55

Os docentes e tec nic os
Missão compartilhada em metas educ ac ionais c onc retas e
prósperas.

Uma Instituição públic a que oferec e variadas opç ões de c resc
imento.
Perspec tivas de melhorias e reestabelec imento de sua c
redibilidade após fraudes da gestão passada.

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma
instituição FORTE:

ALUNOS
bons ac ademic os
a presenç a de bolsas de estudo em incentivo à
pesquisa e à prátic a
ser uma Universidade Federal
Docentes

56

transparência

Atua na área de ensino

Organizaç ão

57

SER UMA UNIVERSIDADE

As Pessoas

Vários campi no interior

58

Desconheço o PDI da UNIR? Existe?

1

SER FEDERAL

59

f

Lotar todos os profissionais em T I na DT I

1

A importânc ia no estado como Universidade Públic a

Conhec imento

É FederAL

o c orpo docente

60

sua loc alizaç ão na Amazônia e única instituiç ao public a de
Ensino superior no estado

61

loc alizaç ão geografic a

62

loc alizaç ão na amazonia

63

na da a dec larar

64

LINHA DE PESQUISA

65

Não há aspec tos

Elaborar o PDI para prever a c riaç ão de novos cursos em todos
os níveis de maneira sistematizada
SUA VOCAÇÃO AMAZONICA
inic iativa dos professores apesar das adversidades c ausadas por
outros servidores
Seriedade
ESPÍRIT O DEDICADO DO CORPO DOCENT E-T ÉCNICOACADÊMICO

Bons Profissionais
Ah são alguns como um psic ologo pro c ampos
de vilhena, a c antina novinha que está sem o uso.
o nome
os ac adêmic os

66

Prec isa se profissionalizar e ser étic a

seu c onc eito externo

67

estar no região norte

Orçamento

68

Única universidade públic a no Estado

Orçamento Federal

É UMA UNIVERSIDADE FEDERAL

69

interiorizaç ão

profissionais bem formados

T radiç ão

70

Ser uma Instituição públic a

Seus trabalhadores

Nenhum

Ter como exame de seleç ão de ac adêmic os o
Enem
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#

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma instituição FORTE:

DOCENTES

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma instituição FORTE:

TÉCNICOS

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma
instituição FORTE:

ALUNOS
planejamento antec ipado e realizaç ão pontual
das datas expostas em cronogramas

71

Inexistente

QUALIDADE NO ENSINO

72

Planejamento!

Fortissima

Nome

73

Honestidade

AUT ONOMIA DOS DEPART AMENT OS

Sem opnião

74

Única federal de Rondônia

QUADRO DE DOCENT ES COM MAIORIA DE DOUT ORES

o c onteudo teoric o

75

Formação de seu quadro docente

A única universidade públic a de Rondônia

um aspec to que torna a unir uma Instituição forte.

76

FEDERAL

Produtora de Conhec imento

os alunos

77

Ser a única universidade públic a do Estado de RO

Não sei

Corpo disc ente

78

sem opinião

O PERFIL DO CORPO DOCENT E

PESQUISA

integração

Professores altamente capacitados

79

prec isamos de um PDI que realmente seja c oloc ado em aç ão
e que privilegie as atividades prátic as e de pesquisa DE
VERDADE!

ÚNICA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR NA
REGIÃO

80

Nunca li o PDI

não sei

81

O fato de ser a única universidade públic a do Estado

Ser uma Universidade Federal

SELET IVIDADE DE ACADÊMICOS

82

Ser uma Instituição Federal

ser a única universidade federal no estado.

Qualidade dos professores
a UNIR já é uma Instituição forte e tudo que for
realizado para benefic iar a comunidade da
Universidade e as demais comunidades com c
erteza irá fortalec er ainda mais a nossa
Universidade.

83

única Universidade Federal do Estado

É UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL

84

Pós-Graduação sensu stricto

Desc onheço;

85

quadro de professores jovens

86

Ser Públic a

titulaç ão docente

ser federal.

87

servidores

Ser a universidade públic a no Estado de Rondônia

Instituição federal

Dedicação e comprometimento de grande maioria dos discentes
com o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão.

universidade federal
c onc orrenc ia
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#

88
89

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma instituição FORTE:

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma instituição FORTE:

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma
instituição FORTE:

DOCENTES

TÉCNICOS

não c onheço

Desconheço

A forma de sua avaliação.

Qualidade e competênc ia profissional de seus egressos.

professores

Exerc íc io de sua funç ão soc ial por meio do ensino, da
pesquisa e da extensão universitária orientada pelos princ ípios
étic os e humanísticos

investir mais em planejamentos estratégic os e tec nológic os de
ponta.

ALUNOS

90

Envolvimento com a comunidade a qual serve

Qualidade dos docentes

91

sua estrutura fisic a e expansão de cursos

FORT E

O esforç o do c orpo docente e disc ente.

92

Pesquisa

A MISSÃO

o metodo de ensino e em partes otimo

93

Professores

Oferec er ensino gratuito e de qualidade

professor dar aula

94

Estrutura organizada

Corpo docente dedic ado

preoc upaç ão com o soc ial

95

1

Qualidade dos alunos

um dia poderá ser

96

Região Amazônic a

pós graduação

professores

97

Pesquisa

Compromisso Soc ial

A dedicação

98

qualidade dos alunos e do ensino

vxc vxvxc

Professores qualific ados

99

nenhum

O FAT O DE SER UMA UNIVERSIDDE FEDERAL

100

referênc ia em ensino superior em Rondônia

Ser federal

101

Não c onsigo vislumbrar

Federal

102

Inserç ão na soc iedade com aç ões nec essárias para ela.

Busc a por desenvolvimento

103

NÃO T ENHO CONHECIMENTO

complexidade dos cursos

104

maior divulgaç ão interna

Ac adêmic os selec ionados

105

unic a UF de Rondônia

Por ser voltada a soc iedade

106

UNICA UNIVERSIDADE PUBLICA DE RONDONIA

Não sei

107

Pesquisa

Não tenho c onhec imento algum sobre o PDI.

108

Inserç ão regional

União
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#

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma instituição FORTE:

DOCENTES

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma instituição FORTE:

TÉCNICOS

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma
instituição FORTE:

ALUNOS

109

Por ser a única universidade públic a de Rondônia.

União

110

Equipe jovem e disposta a produzir

POR SER FEDERAL

111

Unidade entre professores e técnicos. Menos indiferenç a

Públic a

112

Mais Docentes, melhores laboratórios

d

113

loc alizaç ão na amazônia. Até o momento, não parec e ter se
aproveitado desta "fortaleza"

novos cursos.

114

as frac as superam em 100 as fortes

públic a

115

Interpretar c orretamente leis federais

116

maior seriedade dos gestores

117

Expansão por meio da c riaç ão de novos cursos.

118

ser públic a

nao sei o que é PDI

119

c orpo docente

Professores c apac itados

120

sem opiniao

tradiç ão

121

Os profissionais que nela trabalham

ensino

122

Investimento em c apac itaç ão docente

Ser uma Universidade Federal.

123

PLANEJAMENT O

124

não existe planejamento operac ional e amplo

comprometimento dos a dos poucos professores

125

Sua loc alizaç ão na região norte

Instituição federal

126

Incentivo à Pesquisa

INVEST IR EM PROFESSORES CAPACIT ADOS

127

Loc alizaç ão na Região Amazônic a

Os ac ademic os

Atualmente difíc il enc ontrar um ponto forte na
UNIR
a qualidade
A c obranç a dos professores para com os alunos
quanto a dedicação.

É uma Instituição forte porque é uma Instituição
públic a.
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#

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma instituição FORTE:

DOCENTES

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma instituição FORTE:

TÉCNICOS

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma
instituição FORTE:

ALUNOS

128

ENSINO

Os ac ademic os

129

ser federal

Promoç ão de cursos e valorizaç ão da c ultura

130

pesquisa

a democ rac ia

131

Capac itaç ão de professores e técnicos administrativos

ACADÊMICOS

132

Envolvimento com a comunidade

PROFESSORES QUALIFICADOS

133

Região

QUALIDADE DE ENSINO

134

ser a única públic a de RO

docentes.

135

ser a única universidade públic a do estado

federal

136

Fortalec imento da pesquisa

Alunos

137

Qualidade do Ensino

os alunos (c ac oal)

138
139
140

respeito para com os docentes e visão instituc ional ac ima dos
problemas pessoais e políticos
É a unic a FEDERAL do Estado
Ser a única Instituição Federal de Ensino superior no estado de
Rindônia

ser a única públic a de Rondônia
disc ente interessado
SUBDIVISÃO MULT ICAMPIS DA EST RUT URA
CENT RAL(PORT O VELHO)

141

Investimento na Formação Docente

SUPORT E ACADÊMICO

142

Dedicação dos Docentes

a seleç ão pra ingresso na fac uldade

143

A resistênc ia dos profissionais que superam as dific uldades
para c ontinuar trabalhando

Marc a

144

Loc alizaç ão na Amazônia

Dedicação dos alunos

145

Docentes Jovens e entusiasmados com a vida ac adêmic a

ac ademic os

146

Avanç os na pos-graduação

não c onheç o o PDI

147

forç a de vontade de alguns

Conc eito
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#

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma instituição FORTE:

DOCENTES

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma instituição FORTE:

TÉCNICOS

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma
instituição FORTE:

ALUNOS

148

Ser federal

por ser aulas presenc iais

149

única universidade de Rondônia

Não sei

150

Não há.

bons profissionais

151

Única IES públic a de Rondônia

Qualidade

152

Inserç ão em todo estado através dos campi, seus
pesquisadores

Uma Instituição

153

O tamanho e a abrangênc ia no estado de Rondônia

Instituição Federal

154

Única Instituição púplic a de Rondônia

é bem ac eito os seus diplomas

155

Instituição em desenvolvimento e c resc imento c onstante

Quantidade de Professores Doutores

156

dedic aç ao de professores e funcionarios

oferta de cursos, Instituição e grande porte.

157

O respeito que parc ela da soc iedade ainda possui pela UNIR

Corpo Docente

158

Desconheço

1

159

PESQUISA

Instituição Federal

160

Única universidade públic a no estado de Rondônia

Metodologia de ensino

161

Ensino

162

Região Norte

gratuita

163

A dedicação de seus alunos e professores

PART ICIPAÇÃO POPULAR

164

c redibilidade

165

amplitude no estado

ótimos profissionais

166

a c riaç ão de novos cursos de pós-graduação stric to sensu

A forç a dos alunos

167

Atualmente é difíc il de ser elenc ado...

Alunos c oirajosos para denunc iar

possui professores c apac itados quase todos com
doutorado

o compromisso de alunos e professore em fazer
uma Instituição melhor

44

#

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma instituição FORTE:

DOCENTES

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma instituição FORTE:

TÉCNICOS

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma
instituição FORTE:

ALUNOS

168

pós-graduação

Não sei qual é o PLANO DE DESENVOLVIMENT
O INST IT UCIONAL da UNIR.

169

Não há

Não tem forç a instituc ional e nem aspec tos
fortes

170

Qualificação do quadro docente.

171

Pesquisas na área de tec nologia

172

Ser a única universidade públic a do estado

173

Liberdade para exerc er com responsabilidade a funç ao de
professor

ser federal
GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES (DOUT
ORADO)
GRAT UIT A
competenc ia em seus projetos

174

Proximidade com a comunidade ac adêmic a

...

175

Organizaç ão e métodos operac ionais forte

Instituição de ensino superior federal em rondônia

176

Corpo docente

Qualidade no ensino.

177

Fomentar e valorizar a c riatividade

c orpo docente

178

alto índic e de aprovaç ão em c oncursos

179

planejamento

180

o c urriculo

181

Professores bem capacitados

182

Públic a

183

Cursos de qualidade

184

Corpo Docente

185

Status

186

Professores

187

Federal

188

dedicação dos profissionais
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#

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma instituição FORTE:

DOCENTES

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma instituição FORTE:

TÉCNICOS

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma
instituição FORTE:

ALUNOS

189

União

190

Ser Federal

191

Professores qualific ados , exelentes

192

Não sei

193

DOCENT ES

194
195

Seleç ão de c adidatos através de c onc urso
públic o
BONS PROFISSIONAIS

196

por ser uma Instituição public a e gratuita

197

Formar alunos autodidatas

198

T EM CURSOS MUIT O BONS

199

Ser Instituição Federal

200

c ontrataç ão de mestres, doutores...

201

PESQUISA

202

gratuita

203

Exc elente c orpo docente.

204

formação dos professores

205
206

Novos cursos de graduação nos campi do interior
do Estado
Apenas o Nome

207

Ensino de qualidade

208

rec rutamento de doutores

209
210

É a única federal com o c urso de medic ina
veterina, e boa qualificação de nossos professores.
nome e status

211

Ser uma Universidade Federal

212

É FEDERAL

213

NOME FEDERAL
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#

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma instituição FORTE:

DOCENTES

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma instituição FORTE:

TÉCNICOS

Um (1) aspecto que torna a UNIR uma
instituição FORTE:

ALUNOS

214

Professores muito bem qualific ados

215

ser a unic a federal do estado

216
217

Fazer com que a soc iedade seja inc lusa na
universidade.
Melhorar a qualidade de estudo

218

Aumento das ofertas de cursos de pós-graduação

219

ensino públic o, gratuito e de qualidade

220

loc alidade

221
222

Divulgar e disc utir o Plano com a comunidade Ac
ademic a e a soc iedade loc al de c ada munic ípio
Fato de ser federal

223

O fato de ser uma Instituição federal

224

Ser Federal

225

DETERMINAÇÃO.

226

fac ilidade de dialogo com os professores

227
228

A c olaboraç ão das pessoas ou a intenç ão em c
olaborar
A dedicação de seus alunos
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OPORTUNIDADES PARA A UNIR
(Fatores Externos)

Entre várias possibilidades, as indicações podem permitir uma visão sobre:



Eventos ou tendências que podem favorecer o desenvolvimento
institucional.



Transformações ou mudanças que podem ser aproveitadas pela
instituição.



Situações que melhoram o desenvolvimento institucional.

Sugere-se refletir sobre os dados no conjunto e por segmento.

*Nota: o texto e qualidade das respostas obedecem ao original quando do preenchimento pelo respondente.
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OPORTUNIDADES: Um aspecto que é oportunidade para o desenvolvimento da UNIR?
#

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o
desenvolvimento da UNIR

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o desenvolvimento da UNIR

DOCENTES

1

loc aliç ão geográfic a e c onvenios com as
empresas geradoras de energia

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o
desenvolvimento da UNIR

TÉCNICOS
Valorização do c orpo técnico com disponibilização de cursos de capacitação dentro
da própria Instituição; Criaç ão de programas que garantam acompanhamento
psicológico de servidores, tendo em vista que alguns servidores antigos (já doentes)
estão adoec endo os recém-contratados... não aceitam suas ideias e querem
perpetuar práticas obsoletas prejudiciais ao desenvolvimento da Instituição; Repensar
se é interessante a UNIR deferir as solicitaç ões de abono de permanência de
servidores sem consultar os chefes de Unidades acerc a da necessidade de mantê-lo
ou não na ativa, considerando que há servidores na UNIR que são totalmente
dependentes de outros e/ou estagiários para desempenhar suas atividades diárias
e/ou só comparec em à Instituição para assinar o registro de ponto; Fortalecimento de
programas que garantam a permanência do seu c orpo disc ente em vulnerabilidade
soc ioec onômic a; Continuar c onfiando na capacidade do corpo técnico para assumir
coordenações e/ou direções, tendo em vista que os docentes têm várias outras
atribuições dentro desta IFES, o que acaba impossibilitando o acúmulo de experiência
necessário ao desenvolvimento da própria unidade e, consequentemente, da UNIR.
Região/Estado em pleno desenvolvimento

ALUNOS

49

investimento em estrutura e reestruturação de
carreira dos funcionários

2

A amazonia

3

Interirizaç ão dos Campi

4

c oncursos para docentes e técnicos

NÃO T ENHO CONHECIMENTO DO PDI

nenhum

5

Nenhum

Desc entralizar todo os serviços que são feitos na sede administrativa.

Desenvolvimento do c idadão e de sua comunidade

6

-

Cumprir com o plano e expandir com base nas aç ões desenvolvidas

Oferec er projetos como bolsas

7

não tem

trazer cursos novos

Visibilidade quanto universidade

8

região onde está inserida

Novos cursos

.

9

todas se forem profissionais mais sérios

No momento a princ ipal oportunidade é a quantidade de recursos que será oferic
ido a educação graç as ao pré-sal

oferec er mais cursos
bom

planejamento

revisão

10

Estar na Região Norte onde o índic e de pessoas
formadas no 3º grau é pequeno.

Não tive oportunidade de conhecer ainda o PDI

o empenho dos professores e alunos

11

Disc ussão de um possível desmembramento.
Criaç ão de nova universidade no interior do
Estado

Punir os improbos.

Região em desenvolvimento

#

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o
desenvolvimento da UNIR

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o desenvolvimento da UNIR

DOCENTES
12

13

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o
desenvolvimento da UNIR

TÉCNICOS

loc alizaç ao - região amazonic a

a irresponsabilidade da administração superior em pensar uma universidade
moderna

programas nacionais do MEC

a irresponsabilidade da administração superior em pensar uma universidade
moderna

A PART ICIPAÇÃO DE SEUS PROFISSIONAIS EM PALEST RAS E AT IVIDADES
EM OUT RAS INST IT UIÇÕES.

ALUNOS
A loc alizaç ão geográfic a da universidade oferec e
amplo e ric o material para o desenvolvimento de
pesquisas
desmembramento dos campis do interior

Os projetos que o Ministério da Educação proporc
ionam a Universidade e a disposiç ão de trabalho dos
nova gestão administrativa do quadro de professores
e dos novos alunos.

14

Partic ipaç ão em movimentos soc iais; Parc
erias internac ionais;

15

parc erias com sec retaria da educação do
estado de RO

16

Desenvolvimento ec onômic o da região

Novos servidores rec em-c ontratados

17

Qualidade de seus cursos

unir forç as com todos os campis do interior

A ampliaç ão e abertura de cursos novos e antigos

18

Cresc imento regional

DESENVOLVIMENT O REGIONAL DA AMAZÔNIA (POLÍT ICAS PÚBLICAS)

Bom nível dos ac adêmic os.

19

NÃO SEI

Reveja sua importânc ia para o Estado de Rondônia

não sei
Interesse c ada vez maior das pessoas em ter
ensino superior.

-

restruturar o sistema educ ac ional

20

O foc o na região amazônic a por parte do
governo federal em funç ão do potenc ial hidrelétric
o da nossa região

Sistema de transporte

Recursos financ eiro e profissionais qualific ados.

21

Estabelec imento de diálogos entre todos os
campi e a reitoria

Nenhum

O avanç o dos cursos EaD; Pós Graduação em
Stric to Senso

22

a padronizaç ão

Não sei

Maior atenç ão por parte dos governantes

23

Resultados do ENADE

levar a unir ao c onhec imento do ensino médio

bolsas de permanenc ia

informação nas esc olas public as, com c ursinhos no ensino medio

Oportunidade de Plano de Carreira

24

Novos docentes (em idade, tempo de formação e
tempo de c asa).

25

Seu lugar fronteiriç o e amazônic o

Política de qualificação permanente de seus servidores

Os projetos de pesquisa e extenç ão

26

O PDI DA UNIR SO EXISTE NO PAPEL

Ter mais cursos

T rabalhar a extensão.

27

não visualizo

momento oportuno de asc enç ão das c apac itaç ões de servidores

c redibilidade que apresenta perante a soc iedade
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#

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o
desenvolvimento da UNIR

28

inic iativas de professores (dinter, minter,
eventos c ientífic os...)

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o desenvolvimento da UNIR

DOCENTES

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o
desenvolvimento da UNIR

TÉCNICOS

ALUNOS

NAO CONHEÇO O PDI

maior investimento do poder public o

29

A loc alizaç ão na região Amazônic a

Divulgaç ão

c ontrataç ão de professores

30

situar-se na Amazônia

Mais cursos

por ser uma Instituição c onc eituada

31

SERIEDADE E RESPEIT O AS PESSOAS

qualificação de pessoal técnico administrativo

não sei

32

um c hoque de gestão

quantidade de estagiários com vontade de aprender

Reformulaç ão do c entro ac adêmic o

33

Oportunidade

Apoio da c lasse política

Preparar para atender um merc ado prestador de
serviço, na área de Agronegóc io e T I.

Verbas

Esse PDI c oloc ado em prátic a é uma ótima
oportunidade - descentralização da universidade.

34
35
36

Os investimentos do Governo Federal aliados
aos desenvolvimento do estado de Rondônia.
pesquisa/oferec imento de dinter/formação c
ontinuada do professor
pesquisa/oferec imento de dinter/formação c
ontinuada do professor

sua importânc ia para o desenvolvimento da soc iedade loc al
Desmenbramento

governo disponibilar material de pesquisa
MAIOR INTERAÇÃO ENT RE ACADÊMICOS E
INSTITUIÇÃO

37

Em c resc imento

A demanda reprimida.

investimento soc ioeduc ativo

38

Estar no c ontexto amazônic o.

INVEST IR EM T REINAMENT OS PARA OS T ÉCNICOS

ac adêmic os

39

Condiç ões para qualificação

NÃO SEI

Loc alidade

40

A qualificação dos docentes

Rec ic lagem dos servidores

Professores qualific ados na área que trabalham

41

Rec ente Retomada Administrativa

Cpnsolidaç ão da pós-graduação e da pesquisa

Livros, Laboratórios,etc .

Apoio a Comunidade

Melhora na estrutura

não tenho idéia

Otimizaç ão estrutural

DESAFIOS

espaço amplo para expansão

42
43
44
45

espaço geo-polític o no qual está inserida
(Amazônia)
busc ar os c ulpados pelas atroc idades ac ontec
idas na UNIR
Abertura de uma nova Universidade no interior
T ansparênc ia na administração e gestão de
recursos

ABERT URA DO GOVERNO DO EST ADO PARA PARCERIAS COM A
UNIVERSIDADE

tornar as instalações da UNIR modernas

51

#

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o
desenvolvimento da UNIR

46

Democ ratizaç ão da universidade aberta ao
diversos segmentos soc iais

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o desenvolvimento da UNIR

DOCENTES

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o
desenvolvimento da UNIR

TÉCNICOS

ALUNOS

a integraç ão dos sistemas da unir

Não sei
nenhuma

47

QUALIFICAÇÃO DOS T ECNICOS

T ransparênc ia e profissionalismo

48

Loc alizaç ão na região norte

O uso c orreto de seus doutores

aumento de verbas destinadas pelos royalts do présal

49

Não c onheç o o PDI

Investimentos

liberar a internet para que os alunos possam fazer
pesquisas fora do horário da bibliotec a

50
51

Elaboraç ão de PDI com a partic ipaç ão de
todos os Campis
Avaliaç ão docente pela comunidade ac adêmic
a

não tenho c onhec imento sobre PDI

Extrutura

GESTÃO

Projetos de pesquisa

valorizar o ensino a pesquisa e a extensao

Cursos variados

52

Desenvolve bons projetos

53

Projetos e planos de interc âmbio.

54

condições para c apac itaç ão docente

Cresc er mais no Estado, com novos campi.

1

55

CAPACIDADE T ÉCNICA

Corpo técnico rec em c ontratado

Renovaç ão de c urso.

56

Desconheço o PDI da UNIR? Existe?

As Pessoas que querem trabalhar

57

f

1

Única Instituição públic a em um Estado em c onstruç ão e c heio de grandes
oportunidades de trabalho.

CUMPRIR COM OS OBJET IVOS

maior investimento em infra-estrutura, desde
laboratórios e recursos sejam estes didáticos ou
mesmo humanos
Mais Cursos

58

o fortalec imento de grupos de pesquisa
estratégic os, eg. biotec

Lotar todos os profissionais em c ontabilidade na DIRCOF, relotando todos os outros
c argos

MAIS PROFISSIONAIS

59

utilizar o que foi feito de errado para oportunizar
mudanç as

Investimento em tec nologia para reduç ão de gasto e melhoria no ensinoapredizagem

governo federal esta investindo mais em educação

60

defic iênc ia do proc esso ensino-aprendizagem
na região

Não c onc ordar que técnicos em tempo de aposentadoria não se aposentem e
fiquem tomando lugar de outros competentes e efic azes

maiores investimentos

61

incentivo à pesquisa

DESENVOLVIMENT O SUST ENT AVEL DA AMAZONIA

-
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#

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o
desenvolvimento da UNIR

62

APOIO INTERNACIONAL AO ECOSSIST EMA
AMAZÔNICO

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o desenvolvimento da UNIR

DOCENTES

63
64
65
66

Livrar-se das buroc rac ias
A própria existência numa região distante, por
isso, prec isa se profissionalizar.
fomento ao doutorado
Desenvolvimento de pesquisas em parc eria com
IES da região e com os países vizinhos

67

interiorizar mais

68

Gratuidade do ensino

69

A demanda c resc ente por profissionais de lic
enc iatura

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o
desenvolvimento da UNIR

TÉCNICOS
Os novos profissionais sem víc ios, advindos de outros Estados
O FAT O DE SER ÚNICA IES PÚBLICA NO DO EST ADO E EST AR NA
AMAZÒNIA
Exploraç ão Otimizada de Recursos

ALUNOS
Melhorar na organizaç ão e gestão do reitor
GESTÃO PART ICIPAT IVA
Aproveitar todos recursos físicos e não físicos e c
apac itaç ão de servidores

Espaço físico não utilizado

Investir em Pesquisa

trabalhar na resoluç ão de problemas regionais

Renovaç ão de alguns funcionarios

responsabilidade com seus trabalhadores

Maior investimento na formação dos ac adêmic os

AUMENT O DE VERBAS PARA A EDUCAÇÃO(EX: ROYALT IES DO PRÉ-SAL
DEST INADO A EDUCAÇÃO)
PARCERIAS COM GOVERNOS EST ADUAIS E MUNICIPAIS

Sem opinião
professores espec ializados.
uma administração mais efic iente que seja
realmente comprometida em tirar a Instituição do
limbo em que esta se enc ontra, e não apenas fazer
algumas pequenas melhorias "para inglês ver"

70

Qualificação da comunidade ac ademic a

Se tornar uma Instituição de exc elênc ia , sendo a única Federal de Rondônia

71

Amazônia

Cresc imento ec onômic o do estado.

Corpo disc ente comprometido

72

Área de atuação

Instituiç ao com quadro pesquisadores

COMPROMISSO

73

Esta dentro da Região Amazônic a

Cresc imento ec onômic o do Estado de Rondônia

Aç ões que inc entiva os ac adémic os

74

QUALIDADE DE ALUNOS E PROFESSORES

AS DEMANDAS DE NAT UREZA ECONÔMICA E SOCIAL DO EST ADO

não sei

75

O c resc imento do Estado e seus munic ípios

união

PARCERIAS

76

sem opinião

CRESCIMENT O E NOVOS EST UDOS REGIONAIS NO MOMENT O

Democ ratizar a UNIR votos com mesmo valor

A qualidade de seu c orpo docente e técnico-administrativo

aumentando o numero de c urso

77

prec isamos de um PDI que realmente seja c
oloc ado em aç ão e que transforme a unir de um
"ambiente de c olegio" em um ambiente
universitario de fato
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#

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o
desenvolvimento da UNIR

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o desenvolvimento da UNIR

DOCENTES

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o
desenvolvimento da UNIR

TÉCNICOS

ALUNOS

78

Nunca li o PDI

implantar uma programa de modernizaç ão administrativa

investir mais nos ac adêmic o

79

Não sei. Perde-se todas as boas oportunidades.

PROJET OS SOCIAIS

...

80

Contrataç ão de mais professores e servidores

81

Cresc imento da região

82

Aproximaç ão com a soc iedade e representaç
ões soc iais

Interesse nac ional e internac ional para desenvolvimento de pesquisas na região.
Nec essária c apac itaç ão/qualificação de profissionais que possam c ontribuir para o
desenvolvimento regional.
alguns grupos de pesquisa
Estar loc alizada na região amazônic a onde há oportunidade para expansão do c
onhec imento científicao
Desconheço

c onstruç ao de novas salas de aulas

Competitividade com as Universidades Partic
ulares.
possivel pós-graduação nos campus

83

loc alizaç ão na região norte

Estruturaç ão dos cursos

84

REUNI

Aproveitamento das tec nologias disponíveis para o interc âmbio com outras instituiç
ões de ensino a fim de promover a c apac itaç ão e qualificação de docentes e
técnicos.

O interesse dos alunos.

85

?

a c riaç ão de um programa de c apac itaç ão efic iente e c ontínuo tanto para
técnico, quanto para docentes

bolsas de estudo

86

não c onheç o

A VISÃO

tempo

87

A sua loc alizaç ão na região Amazônic a

Transparência

independênc ia financeira dos campi

88

Investir na c ultura e na arte do estado

Regiao em desenvolvimento

o esforç o de algumas pessas dentro da instiyuiç ão

89

presal

Dinâmic a de desenvolvimento do estado rondoniense

iniciação c ientific a e monitorias

90

um

MELHORAR A T ECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Implantaç ão de novos cursos

91

star loc alizada na região Norte

Aspec to para o desenvolvimento da Unir

Nao sei

92

Formação docente

Infra estrutura adequada , tanto fisic a , quanto pedagógic a

93

O Momento de desenvolvimento do País

PROFISSIONAIS RECONHECIDOS PELA
SOCIEDADE
-
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#

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o
desenvolvimento da UNIR

DOCENTES
94

Pesquisa

95

c resc imento do ensino superior

96

c apac itaç ão e organizaç ão

97

estimular o engajamento de novos docentes com
a Instituição

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o desenvolvimento da UNIR

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o
desenvolvimento da UNIR

TÉCNICOS

ALUNOS
Melhor administração
Investimento nos trabalhos internos em
desenvolvimento
empenho dos professores e alunos
Mais recursos e melhor distribuiç ão dos mesmos

98

Loc alizaç ão Geográfic a

Dis utir a criaç ão de novos campi

99

Apoio ec onômic o do governo federal.

Não sei

100

NÃO T ENHO CONHECIMENTO

Restaurante Universitário

101

oportunizar aos campus novas universidades

Restaurante Universitário

102

NOVOS FUNCIONARIOS

103

Aumento do quadro docente

104
105
106
107

108

109
110

Criar Centros por Área de Conhec imento, para
fortalec er os cursos de graduação e aproveitar
melhor os docentes da UNIR.
Loc alizada em um loc al com grande potenc ial
de desenvolvimento.
Formalizar parc erias entre UNIR e Setor
privado/USINAS...
Parc erias public as e privadas
multicampi. É c onsiderado fortaleza, mas ac ho
que serve mesmo é para fragmentar os recursos e
como moeda de troc a c lietelista
atuamente, não vejo
a presenç a de cursos de Pós-graduação lato
senso

A OPORT UNIDADE DE PESQUISA PELOS
ACADÊMICOS
parc erias
d
Infra estrutura (hosp. Universitário, Rest.
Universitário, livros na bibliotec a)
Cursos com notas boas na avaliaç ão do MEC
mais cursos
Boa parte dos alunos são dedic ados e dispostos a
ajudar.
NAO SEI O QUE É PDI
Capac itaç ão de futuros profissionais

111

ampliaç ão de cursos nos campus do interior

novas tec nologias

112

Campo de pequisa

melhor infra estrutura

113

Ser a única federal no estado

Parc eria com instituiç ões.
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#

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o
desenvolvimento da UNIR

DOCENTES

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o desenvolvimento da UNIR

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o
desenvolvimento da UNIR

TÉCNICOS

ALUNOS

114

c orpo docente

ENVEST IR EM INFRA-EST RUT URA

115

sem opiniao

melhoria do quadro de professores

116

Investir mais na c apac itaç ão docente

nova reitoria

117

Contratar docentes em numero sufic iente para
possibilitar a pesquisa nos campi do interior do
Estado

A mão de obra dos Haitianos nas obras

118

ÚNICA UNIVERSIDADE PÚBLICA EM RO

melhoria na infra estrutura

119

não existe fontes de dados para planejamento

PESQUISA

120

Qualificação do c orpo docente

121

O próprio fato de estar na Região Amazônic a

EST ÁGIOS

122

Fontes de Recursos

dinamic idade da evoluç ão tec nológic a.

123

PESQUISA

verbas

124

loc alizaç ão na Amazônia

Programas de parc erias

125

maior parc eria com outras instituiç ões federais

projeto de pesquisa e extensão

126

Integraç ão com desenvolvimento da Região

a nova reitora.

127

Compromisso de trabalhar numa universidade
com poucos recursos

MUDAR ENDEREÇO DO CAMPOS PARA ÁREA
CENT RAL

disc ente dinâmic o e partic ipativo

128

Desenvolvimento da região

129

ser a única pública de RO

130

ser a única universidade públic a do estado

c ontrataç ão de c orpo docente

131

Parc erias com instituiç ões públicas e privadas.

Melhor gestão dos recursos

132
133

Desenvolvimento de Grupos e Projetos de
Pesquisa
Não sei

Honestidade e compromisso
POSSIBILIDADE DE PROJET OS JUNT O À
COMUNIDADE (P. EX.: PROJET OS COM
EMPRESAS PRIVADAS)

Não sei
novos cursos

56

#

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o
desenvolvimento da UNIR

134

CRIAÇÃO DE NOVOS CUROS, CONT AT
AÇÃO DE DOCENT ES E T ÉCNICOS.

DOCENTES
135

T rabalho efetivo com a comunidade

136

Ampliar as possiblidades de pesquisa e extensão
tendo a Amazônia como foc o

137

As possibilidades de c ontribuir para o
desenvolvimento regional

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o desenvolvimento da UNIR

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o
desenvolvimento da UNIR

TÉCNICOS

ALUNOS
não c onheç o o PDI
Ensino
Não sei
projetos de pesquisa que visão atendimento ao
públic o de fora (soc iedade)

138

Ênfase na pesquisa e programas stric tu senso

Visao

139

A loc alizaç ão geográfic a (Amazônia).

Não sei opinar

140

Inserç ão no bioma amazonic o

ótimos c urso

141

novas verbas para educação (pré-sal)

Compromisso dos professores

142

Oferta de qualificação docente

pesquisa e extensão

143

c resc imento do Estado de Rondônia

Pesquisas

144
145
146
147

T ornar as dec isões impessoais, o que não é
verdade no momento.
Qualificação dos docentes
Estudar e desenvolver pesquisas relac ionadas à
biodiversidade e saúde públic a
A c arênc ia da região norte e o interesse do
governo em desenvolve-la

1
loc alizaç ão na Amazônia
Investimentos
Docentes de referenc ia
c onstruç ão de laboratórios bem como aulas prátic
as para melhor formação ac ademic a dos alunos

148

Desmembramento

149

Realizaç ão de DINTER

enem

150

loc slizaç ao geografic a

T RANSPARENCIA

151
152

153

A reestruturaç ão da mesma e exec uç ão do que
foi planejado c oletivamente
Utilizar as informaç ões dessa avaliaç ão para
reorganizaç ão
SIT UADA NA AMAZÔNIA

Pesquisa sobre pec uliaridades regionais
A forç a dos seus alunos
Qualific ar todos e fazer com que o c urso de letras
de Vilhena te nha projeto pedagógic o. Eles c
onfundem projeto com grade c urric ular, que é
defasada, faz tempo
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#

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o
desenvolvimento da UNIR

DOCENTES

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o desenvolvimento da UNIR

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o
desenvolvimento da UNIR

TÉCNICOS

ALUNOS
Não sei qual é o PLANO DE DESENVOLVIMENT O
INST IT UCIONAL da UNIR

154

O número de professores doutores

155

Pesquisa

Universitários/Fator humano

156

Novos docentes

não sei dizer

157

Qualificação Docentes e servidores

158

cursos de pós graduação

NOVOS CURSOS

159

desenvolvimento ec onomic o-soc ial do estado

...

160

o c resc imento ec onômic o no interior do
estado, que nem sempre tem sido acompanhado
pela Instituição

EST RUT URAR COM LABORAT ÓRIOS PARA
PRÁT ICAS

Região amazônic a

161

Loc alizaç ão geográfic a - estratégic a.

Investimento.

162

parc eria públic o-privadas

c orpo docente

163

Permitir c riar novos cursos - é prec iso ousadia

bolsas de estudo (CAPES)

164

Desmembramento da UNIR

dedicação

165

Contrataç ão de novos professores

c oncursos

166

Ampliaç ão na oferta de cursos de stric tu sensu
(desc entralizados de Porto Velho) e com formatos
mais flexíveis.

167

A nec essidade de respostas a problemas loc ais

comprometimento
Criar Restaurante Universitário

168

Esforç os relac ionadas à valorizaç ão e ao
desenvolvimento da Amazônia

Nova Reitoria

169

Novos servidores no quadro, ampliaç ão de infraestrutura básic a e sua manutenç ão

cursos novos

170
171
172

T rabalhos de extensão
Promover o apoio à perquisa, independente do
Cnpq e outros

A UNIR de Ji-Paraná desmembrar da UNIR de
Porto Velho
Exonerar os professores
incentivo à pesquisa
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#

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o
desenvolvimento da UNIR

DOCENTES

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o desenvolvimento da UNIR

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o
desenvolvimento da UNIR

TÉCNICOS

ALUNOS

173

Organizaç ão

174

Investimento em tec nologia

175

trazer professores em areas espec ific as

176

Não sei

177

DOCENT ES

178

INFORMAT IZAÇÃO

179

desenvolvimento regional

180

as diversas parc erias que a Instituição pode
realizar em prol da comunidade

181

as pesquisas realizadas com ajuda dos alunos

182

CONT RAT AR PROFESSORES

183

T ec nologia e meio ambiente

184

expandir o campus

185

PROJET OS

186

projetos dos professores

187

O c resc ente número de estudantes que desejam
fazer uma graduação

188

Complic ado de mais para responder

189

Aumentar as espec ializaç ões

190

novos cursos

191

Próximas eleiç ões com políticos de compromisso.
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#

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o
desenvolvimento da UNIR

DOCENTES

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o desenvolvimento da UNIR

Um (1) aspecto que é OPORTUNIDADE para o
desenvolvimento da UNIR

TÉCNICOS

ALUNOS

192

recursos materiais

193

Democ rac ia (para esc olha de reitor...)

194

PROFESSORES

195

uma gestão comprometida

196

Pesquisa na região amazônic a.

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

aumentar a quantidade de c urso de graduação e
espec ializaç ão
Priorizar c ontrataç ão de quem mora na região e
investir em seu desenvolvimento...
uma boa hora para a nova gestão "arrumar" a c asa
menos buroc rac ia, mais apoio aos ac adêmic os
com idéias
A busc a de parc erias com instituiç ões
governamental e privadas como já ac ontec e em
outras universidades.
arrec adar fundos
O nível de c onhec imento e a qualidade dos
docentes e discentes
Contratar novos professores que sejam de c idades
desenvolvidas e não sejam preguiç osos como os
mais antigos
INCENT IVO NOS PROGRAMAS EXTERNOS
estrutura
Grande disponibilizaç ão de recursos para pesquisa
e reestruturaç ão da Universidade
Ao invés de aumentar cursos e vagas, melhorar a
estrutura dos que já existem com professores e
técnicos mais c apac itados, e também, com uma
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