
Formulário de Auto-Avaliação (Area de TI) 

21 respostas 

 

1. Você ocupa cargo de TI na UNIFAP? 

 

Sim 19 90.5% 

Não 2 9.5% 

 

 

2. Qual é a sua escolaridade? 

 

 

 

3. Você tem interesse em mudar de emprego? 

 

 

 

4. Se NÃO, o que te faz permanecer na UNIFAP? 

 “Meu principal interesse em permanecer na UNIFAP é o plano de carreira e a pesquisa a ser 

desenvolvida no âmbito de TI” 

 “o plano de carreira e muito bom.” 

 “Estabilidade, serviço técnico,etc.” 

 “Aprendizado e possibilidade de projetos piloto.” 

Graduação 6 28.6% 

Especialização 15 71.4% 

Mestrado 0 0% 

Doutorado 0 0% 

Sim 14 66.7% 

Não 7 33.3% 



 “Possibilidade de aprendizado, autonomia de decisões na implantações de soluções, ótimo 

clima organizacional, possibilidade de ascenção, plano de cargos e salários consolidado.” 

 “O alto grau de comprometimento da equipe e a qualidade dos profissionais.” 

 “Estabilidade.” 

5. Se SIM, quais fatores te desestimulam a continuar na UNIFAP? 

 

Auxílios financeiros (auxílio alimentação, benefício pré-escolar, etc.) inferiores aos de outras 

instituições da APF 

 
Remuneração inferior à de outras carreiras de TI da APF 

 
Falta de estrutura física adequada da área de TI da UNIFAP 

 
Jornada de trabalho muito extensa 

 
Outros 

 
Falta de oportunidade para aperfeiçoamento profissional (participação em congressos, especialização, 

mestrado, doutorado, etc.) 

 
Dificuldade para ascensão profissional 

 
Quantidade excessiva de trabalho 

 
Falta de estrutura de pessoal adequada da área de TI da UNIFAP 

 
Trabalho estressante 

 
 

6. Você considera interessante a oferta de vagas em Mestrado e 
Doutorado nos programas oferecidos pela UNIFAP ao corpo técnico de 
TI? 

 

Sim 19 90.5% 

Não 2 9.5% 

 

 



7. Se SIM, de que forma você gostaria de cursar? 

 

Presencial com afastamento integral 10 52.6% 

Presencial com afastamento parcial 7 36.8% 

Presencial sem afastamento 2 10.5% 

 

 

8. Os atuais sistemas de informação implantados na UNIFAP suprem a 
sua necessidade de informação para desempenho de suas atividades 
laborais? 

 

Sim 9 42.9% 

Não 12 57.1% 

 


