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Enquete: Você lê o Informativo UFSB?
117 respostas

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

Sim
Não
24,8%

75,2%

O que você acha do canal?

Você costuma ler o Informativo UFSB?
88 respostas

Sim
Não
12,5%

87,5%
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A nova periodicidade (uma vez por mês, ao invés de quinzenal) lhe
agrada?
88 respostas

Sim
Não
28,4%

71,6%

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:
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Tenho muito interesse

Tenho interesse

Não tenho interesse

60

40
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0
e-mail
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intranet

app/ notificação por
app no celular

Comentários

https://docs.google.com/forms/d/1piytODo5jjU5rOGsN4jk1CHooDxmtqH5tY-ufWiony4/viewanalytics

2/4

14/11/2018

Enquete: Você lê o Informativo UFSB?

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

Está ótimo!
Mais assuntos internos, comunicação interna
Talvez fosse interessante ltrar os assuntos do informativo por categoria.
Visual mais simular às mídias atuais
Sugiro manter quinzenal para sempre manter atualizado os acontecimentos da UFSB.
Parabéns pelo serviço, desculpa se não temos tempo de ler.
Sem sugestão ou críticas
Quero turnos contínuos.
O informativo é um interessante canal para comunicação interna, mas talvez o formato praticado
atualmente não seja tão e ciente. Poucos colegas con rmam a leitura (muitos quiçá utilizam o e-mail
institucional!) e creio que a periodicidade não seja tão adequada.
Seria interessante ter à disposição um canal interno (fechado ao público interno) que visibilizasse
informações não apenas de interesse, mas principalmente de importância para os setores. Por exemplo:
constantemente há trocas nas equipes de gestão nos três campi e não camos sabendo: não há um canal
voltado para esse tipo de informação. Muitas vezes só camos a par dessas transformações quando
encaminhamos mensagens o ciais (memorandos, convocações), gerando ruídos muitas vezes
desnecessários.
Todos os links anteriores estão dando erro 404, sugiro manter todos os links ativos.
A informações do informativo tem um atraso, pois várias são já vistas no site. A periodicidade deve ser
aumentada, ou fazer a opção de ampliar as fontes de informação, IHACs, CFs, Pró-reitorias, com
informações relativas a cada uma, com até exposição de manchetes de jornais que tratem da UFSB e
suas unidades, além de possibilitar a participação de espaços dos servidores e discentes, com informes
do RH sobre calendário de folha de pagamento, deadline sobre editais, e o que for possível de elevar a
leitura e o impacto do informativo. Teríamos então uma espécie de informativo amplo e não um modo de
resumo das notícias já veiculadas no site.
Penso que a periodicidade quinzenal seria a mais adequada ao Informativo.
Espaço para notícias dos cursos
Acho que seria legal fazer uma marca mais estilizada ma capa, além de fontes e imagens.
Informativo que seja com algo relevante e transparente. Pois tem muita coisa ocorre na UFSB sem que
ninguém saiba como. Por exemplo: todos os cargos de direção nas pró-reitorias ninguém explica como
foram feitas. Indicações feitas por amizade, cabo eleitoral em eleição. Coisas mal explicadas que
transformam o ambiente institucional da UFSB no quinta de casa. Coisas que são inconcebíveis no
serviço publico federal.
Para reforçar, que o formato continue cada vez mais claro e de fácil acesso.
Parabenizo a constante busca pela melhoria do serviço! Estão no caminho certo.
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O informativo me foi de grande relevância quando realizei um trabalho de pós graduação sobre a
Universidade. A questão do tempo para a publicação quinzenal pode bene ciar a comunidade que
necessita dos dados e informações. Parabéns pelo trabalho!
Interessante que de tempos em tempos (sugiro a cada 4-6 meses), seja feita uma edição especial do
informativo.
Nessa edição seria solicitado de cada setor (a nível de coordenação) informe o que foi feito nos últimos 46 meses e o que pretende fazer no mesmo período futuramente.
Acho o informativo muito pouco atrativo, mas acho que nós servidores deveríamos ler, sim, inclusive por
sabermos que esta IES ainda possui muitos problemas de comunicação interna!
O informativo no e-mail poderia ter outra diagramação, aproveitando melhor o espaço nas laterais, que
hoje aparecem em branco, tornando-o mais longo do que o necessário.
Sem comentários
Não lei os informativos
Precisamos melhorar o sistema de comunicação interna. Principalmente para conhecimento de temas
que digam respeito às atividades do setor.
Acredito que deve haver um canal automático de autopreenchimento de dados para posterior publicação
de notícias. Ex: Se o servidor quiser publicar alguma notícia, ele deveria acessar um aplicativo automático
- como o próprio google forms -, preencher os dados da notícia, fazer upload de arquivos e enviar. Caso
seja necessário mais informações, ele entraria em contato com o servidor responsável pela publicação do
material.
Aprovo o formato atual. Reforço importância de listar todos os documentos o ciais recentes (como
portarias, resoluções, editais) sempre colocando o título, número e link.

Muito obrigado pela sua atenção!

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. Denunciar abuso - Termos de Serviço
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