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Enquete: Você lê o Informativo UFSB?
402 respostas

Você é estudante de qual ciclo?
399 respostas

1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
12,8%

86%

Você recebe o Informativo no seu e-mail?
402 respostas

Sim
Não

97,3%

O que você acha do canal?

https://docs.google.com/forms/d/1sS9uDwH-MBn7NIcDgisu-gHkbOKGZcaezjrIPPeCTjA/viewanalytics
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Você costuma ler o Informativo UFSB?
391 respostas

Sim
Não
17,4%

82,6%

A nova periodicidade (uma vez por mês, ao invés de quinzenal) lhe
agrada?
391 respostas

Sim
Não
29,9%

70,1%

Por favor, marque a sua opinião sobre o seu interesse em receber essas
informações e orientações da Reitoria e das pró-reitorias pelos canais
abaixo listados:

https://docs.google.com/forms/d/1sS9uDwH-MBn7NIcDgisu-gHkbOKGZcaezjrIPPeCTjA/viewanalytics
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Tenho muito interesse

Tenho interesse

Não tenho interesse

200

100

Comentários

Neste espaço, você pode enviar críticas ou sugestões para melhorar o
Informativo:
97 respostas

Acho que o informático deve ser mais objetivo e informar o que realmente é importante para a
comunidade acadêmica.
O informativo por email não funciona direito, pois só é um resumão de tudo q aconteceu no mês. O meio
de comunicação mais efetivo da UFSB são as redes sociais, principalmente o Facebook, pois uma pessoa
comenta e marca outras pessoas. Vcs deveriam investir mais nelas. No Facebook vcs fazem um ótimo
trabalho, eu sei de tudo por lá. Vcs deveriam investir mais, melhorando o instagram por exemplo, q está
de citário com poucas informações sobre editais. Todos transitam nas redes sociais, mas nos emails são
poucos.
Do jeito que funciona está bom, um aplicativo talvez não tenha muita adesão.
Poderia ser um informativo atualizado mensalmente em alguma plataforma acessível por celulares,
tablets, onde teríamos acesso aos informativos de cada mês, sendo noti cados na publicação de cada
um e com uma arquivo contendo todos os publicados desde o início do funcionamento do aplicativo.
As informações poderiam ser distribuídas em categorias (publicações, editais, eventos, etc).
O informativo deveria informar antecipadamente os eventos e não apenas os eventos já ocorridos.
Tópicos dos assuntos informados
Mais transparência nas informações, principalmente sobre as obras da UFSB.
Oportunidade para troca o e-mail ou se inscrever
Nem sei do que se trata, até hoje não entendo como a universidade funciona.
Incluir resumo de resoluções aprovadas no CONSUNI
Quinzenal funciona melhor, pois mantém os discentes atualizados.
https://docs.google.com/forms/d/1sS9uDwH-MBn7NIcDgisu-gHkbOKGZcaezjrIPPeCTjA/viewanalytics
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O informativo UFSB tem pontos bons pois deixa claro algas informações, no entanto, deveria responder
com mais clarezas as dúvidas enviadas pelos discentes.
No momento não tenho criticas nem sugestões.
Quero saber quando será aberto o Edital para o Mestrado de Espaço e Sociedade.
A estrutura do texto não me agrada, não chama minha atenção. Se viesse apenas com texto sem
imagens/link eu teria interesse em ler.
Necessidade de algumas correções, pois na maioria das vezes chegam dois emails seguidos com o
mesmo conteúdo, ou seja, repetidos
Informações com periodicidade sobre os novos campus.
Oky
Eu gosto bastante do informativo, não tenho Facebook e co sabendo as informações através deste.
Minha sugestão é que seja explicado aos discentes o que é o informativo e que ele pode estar na lixeira ou
na caixa de span do e-mail. Pelo menos no meu, vai direto para lá.
Desejo receber todos os informativos da ufsb via e-mail. Na minha opinião é a melhor forma de
divulgação.
informativo em formato de vídeo
Acho muito bom no momento sem nenhuma crítica e sem ideias para sugerir.
Poderiam melhorar a diagramação, visual
Sem sugestão
Eu pre ro receber toda semana os informativos ou a cada 15 dias, porque durante o mês ocorre várias
mudanças e as vezes tem informações que precisa ser informada no momento imediato, e outras apenas
por formalidade .
A mudança para mensal foi muito boa, diminuiu a lotação dos emails e acaba trazendo um trabalho mais
consistente
O Informativo mensal é interessante para abordar temas como Eventos, Conquistas, Pesquisas, Novos
Professores. Porém, acredito que novas ferramentas podem ser utilizadas para informar toda a
comunidade (talvez um app para smartphones) para atualização de informações relacionadas a suas
datas (porque o mensal já mostraria o resultado) como editais de auxilio, de grupos de pesquisa ou
extensão.
Antecipação de notícias com o mais breve possível.
Não vejo muita utilidade
espaço para os diretorios academicos + agendas do eventos em cada campus, além dos editais, agenda
da reitoria, e um pequeno portal de transparencia para os estudantes, como também pesquisas internas
por campus de interesse dos discentes e servidores. vlw
carga horaria complementar pelos estudantes, uma agende de eventos com esse foco.
Acredito que o informativo tem caminhado para ser uma boa ferramenta de informação ao estudantes,
acredito que talvez a inserção de agenda com eventos promovidos pelos estudantes ou DCE poderiam ser
inseridos nesse boletim.
Acredito nos canais de comunicação, acrescento a necessidade de uma maior propagação desses meios
que a universidade usa para manter-se transparente com a comunidade acadêmica de modo geral.
https://docs.google.com/forms/d/1sS9uDwH-MBn7NIcDgisu-gHkbOKGZcaezjrIPPeCTjA/viewanalytics
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Gosto muito do informativo e acho ele super fundamental para entendermos os passos da universidade.
Pre ro quinzenalmente, como era.
Otimo
Satisfeita com o serviço
Que relate também a opinião dos discentes sobre assuntos referentes a instituição. Existem vários
assuntos emergentes que podem se tornar conhecimento de todos através desse canal
Geralmente, não consigo visualizar as imagens que são anexadas nos informativos. Poderiam conferir o
formato em que isso está sendo feito.
O informativo é importante para difundir as informações institucionais de forma clara e objetiva. Mas
confesso que quei preocupado com a sugestão e/ ou opção da veiculação impressa do informativo. A
UFSB por se de nir como "sustentável" ao usar dessa prática (imprimir) poderá está sendo contraditória
com os engajamentos ambientais que ela mesma preconiza. Por favor! repensem bem os impactos que
12 impressões anuais podem causar. Att
Gostaria que a Universidade uni casse o meio de informação e simpli casse o acesso e formulas de
postagens via única.
Voltar a produção do Informativo quinzenalmente. Como ocorrem muitas coisas na instituição, nos dava
uma interatividade com as ações da UFSB maior do que com a produção mensal.
não deixar passar nenhuma informação aos interessados
Sobre receber o informativo impresso. Acredito ser interessante ele ser impresso e xado em um (ns)
mural (ais) para leitura dos participantes da comunidade UFSB invés de imprimir e distribuir para o público
em si, se está é a intenção.
Poderia ter uma página com textos produzidos pelos docentes.
O INFORMATIVO É MUITO IMPORTANTE PARA NOS INFORMAR O QUE ACONTECE NA UNIVERSIDADE,
PORÉM, ACREDITO QUE FALTA ALGUM MECANISMO QUE NOS INFORME SOBRE OS DOCUMENTOS
OFICIAIS, EDITAIS E RESOLUÇÕES A CURTO PRAZO, POR QUE AS VEZES QUANDO OLHAMOS NO
INFORMATIVO OS PRAZOS JÁ ESTÃO VENCIDOS.
Deveria permanecer quinzenal
Deve ser o mais objetivo possível e imparcial.
Eu gostava mais do informativo quinzenalmente, pois nem sempre acompanho o site da UFSB e era uma
maneira de me inteirar sobre o que acontecia na universidade. Como cursos que abririam próximo a data
que o email foi enviado e eventos na universidade.
Acho que têm que ampliar e informar mais informações. Vejo muitos comunicados e projetos que passam
despercebidos.
Poderia ser de 15 em 15 dias.
Enviar mais de uma vez no mês por email, e ter outras vias para informar
O fato da vida acadêmica ser extremamente corrida, provoca um certo afastamento dos discentes e
instituição (administração e demais setores). Por isso, é importante manter um canal aberto para diálogo
entre as partes que constituem a UFSB. Informação nunca é desperdício e tampouco inconveniência.
Falta espaço para participação discente, poderiam estimular bolsistas para atuar junto a área de
comunicação da universidade.

https://docs.google.com/forms/d/1sS9uDwH-MBn7NIcDgisu-gHkbOKGZcaezjrIPPeCTjA/viewanalytics
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No momento não tenho sugestões
Nenhuma
Gostaria de receber informações sobre os editais também além das informações que já recebo, pois essa
semana perdir de recorrer por falta a dessa informação.
Pois não recebemos e-mail sobre resultados se não formos nós editais, mas as vezes são tantas correrias
em nosso dia a dia que acabamos nos passando.
sem sugestao
Um sistema de emails personalizável talvez seria uma boa ideia (quem sabe um painel de inscrições).
Assim quem sabe pode atender as diferentes pessoas com suas distintas necessidades.
Deveriam usar uma linguagem mais moderna... Links, imagens...
nenhuma
O layout pode ser melhorado, para algo mais moderno e atraente, dividir por sessões.
Tem algumas informações importantes que vocês não publicam, o informativo ca parecendo mais um
canal de publicidade da ufsb e não de informação.
Eu quero PARABENIZAR esse questionário, achei impar esse espaço para feedback. Gostaria de sugerir
uma edição ou várias que fale dos canais de ouvidoria, acesso a pesquisa e também algum espaço para
mostrar o que temos produzido. Exemplo: pesquisas, projetos de ensino e extensão. Penso que mais
gente pode se interessar em produzir e conferir as atividades que estão acontecendo no seu campus e
nos demais. No mais... Como funcionaria esse intranet? vocês mandariam informes por nosso SIGAA? (se
for possível responder: lari.passos@hotmail.com).
Desde já, muito obrigada.
Larissa Passsos- Ac. Medicina - CPF
Tenho o canal não como ótimo ou excelente, mas razoável, já que nem todo o conteúdo geralmente me
interessa. Receber noti cações dos setores da UFSB em geral sempre é de muita utilidade, no entanto,
possa ser que com uma injeção de maior praticidade no site o cial da Universidade alcance uma maior
satisfação que o mecanismo em questão.
Manter as informações atualizadas e também de fácil compreensão, e um meio para explicação caso haja
necessidade de mais informações detalhada.
Deixar sempre um endereço pra sugestões de notícias pro próximo informativo.
Tem informações que quanto mais forem mais rápidas para ao aluno seria melhor para solucionar
questões. Eu sugeria através de whatsapps criado para informações mais relevantes e de caráter de
urgência pela universidade. Pois de qualquer forma este meio de comunicação é o mais rápido. Mas via e
mail também é importante e necessário pois eu particularmente costumo acessar diariamente.
Acho que deveria ter um app da UFSB.
Pre ro o informativo quinzenal
acho legl receber, muitas vezes ate sabemos e acabamos esquecendo. deve permanecer quinzenal
Incluir atualidades acadêmicas de amplitude nacional
Seria bom se o discente fosse avisado das reuniões mais cedo para que eles possam participar.
Serem mais claros e objetivos. o que? quando? Por que?
Muito bom!
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Se vocês divulgassem o que se foi discutido no consuni e nos colegiados, seria muito interessante.
Ser mais atrativo, com frases de efeito, sucinto porém objetivo nos detalhes e importância do assunto.
O informativo de forma impressa uma vez por mês acho interessante.
O informativo poderia envolver mais assuntos que sempre cam no escuro para os discentes e que
sentimos falta. Sempre somos os últimos a saber de certas informações importantes para a nossa vida
acadêmica. obg!
nada a declarar
Falem dos cursos de segundo ciclo do CSC, como história por exemplo, aprovado no Consuni, sem
NENHUMA DEMANDA regional.
Informações mais relevantes (ex.: Editais) deveriam ter maior ênfase no Informativo.
No momento, não tenho críticas, nem sugestões a fazer. Agradeço a oportunidade.
Eu recebo e-mail de outros bis que não me interessam, quando tivesse alguma notícia voltada pro meu b.i
eu gostaria de receber, em outro caso não. A questão do e-mail institucional foi enviada pelo informativo,
ngm fez pq ngm lê... É complicado porque estavam chegando muitos
Mais atenção as Licenciaturas.Um exemplo gritante foi em relação ao Projeto Paulo Freire.As
licenciaturas estão em um Intercâmbio Internacional e a acessoria de Comunicação da Universidade
sequer divulgou uma nota singela sobre isso.Sinceramente decepcionada.Porque sei que se fosse com os
Bis de saúde a história seria outra.
Poderia aparecer no SIGAA
Creio que de forma quizenal ca mais tranquila a passagem de informações, além de que caso exista algo
relacionado a prazo ca mais viável ser difundido via informativo.
Mais informações sobre ARI
Poderia enviar mais informações sobre quais componentes pegar para cumprir as cargas horárias dos
BiH e LIS, principalmente para os alunos da formação geral. Porque muita gente ca perdida, com as
diversas informações divergentes que são dadas e acaba pegando componentes errados.
Bom
nao
Mas informações que tiver eventos ai na UFSB também para os Cuni que ca de foram deste informações
de faria coisa que acontece no dias na sede.
Mais precisão nas informações
sem sugestoes no momento
TENTAR UM MECANISMO DE ESCALA POR IMPORTÂNCIA DOS ASSUNTOS

Muito obrigado pela sua atenção!
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Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. Denunciar abuso - Termos de Serviço

Formulários
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