
 
 
 

 
 

Relatório da CPA (Comissão Própria de Avaliação) da Pesquisa com os 
Funcionários  

 
 

A presente pesquisa foi realizada em maio de 2019, tendo como universo 

804 funcionários de todos os Campi e unidades da instituição. A amostra foi de 

149 colaboradores, compondo uma representatividade de 19% do total. As 

dimensões pesquisadas foram: perfil técnico-administrativo, contexto 

institucional e infraestrutura. 

 

1. Dimensão Perfil Técnico-Administrativo 
 

A dimensão 1 aponta o perfil dos funcionários técnico-administrativos. Em 

relação ao mesmo observou-se o seguinte resultado:  

 

• 41% moram em Duque de Caxias; 

• 66% são do sexo feminino;  

• 50% estão na faixa etária de 26 a 40 anos; 

• 54% são casados ou estão em situação similar; 

• 99% não possuem necessidade especial; 

• 72% têm graduação completa e 13% têm graduação incompleta. 

• 34% possuem pós-graduação; 

• 54% declaram possuir menos de 5 anos de tempo de trabalho na 

universidade; 

• 55% já participaram de atividade de capacitação oferecida pela 

instituição; 

• 17% são alunos da UNIGRANRIO; 

• 48% são ex-alunos da UNIGRANRIO; 

• 86% utilizam a Internet como sua principal fonte de informação. 

 
 
 
 



 
2. Dimensão Contexto Institucional 
 
 

Na dimensão da pesquisa Contexto Institucional, o perfil das respostas 

dos técnicos-administrativos foi:  

• 99% afirmam que a Unigranrio tem cumprido sua missão institucional; 

• 98% concordam que a UNIGRANRIO é socialmente responsável; 

• 100% afirmam que o lema institucional “Ir além da Sala de Aula” está 

sendo cumprido; 

• 72% estão satisfeitos com o incentivo à participação em processos de 

formação; 

• 77% estão satisfeitos com a qualidade da comunicação interna; 

• 76% estão satisfeitos com a qualidade da comunicação externa; 

• 83% estão satisfeitos com a imagem pública da Unigranrio; 

• 87% estão satisfeitos com o clima organizacional; 

• 55% estão satisfeitos com os critérios de enquadramento no plano de 

carreira técnico-administrativo; 

• 76% estão satisfeitos com a adequação da infraestrutura às atividades 

técnico-administrativas; 

• 83% estão satisfeitos com o Portal como suporte às atividades; 

 



 

3. Dimensão Infraestrutura 
 

Na dimensão da pesquisa Infraestrutura, o perfil das respostas dos 

técnicos-administrativos foi:  

 

• 80% estão satisfeitos com o acesso à internet no Campus; 

• 88% estão satisfeitos com a iluminação no local de trabalho; 

• 85% estão satisfeitos com a climatização no local de trabalho; 

• 84% estão satisfeitos com a acústica no local de trabalho; 

• 76% estão satisfeitos com as instalações sanitárias; 

• 77% estão satisfeitos com o acesso dado às pessoas com necessidades 

especiais; 

 

 

  


