
Estatísticas rápidas
Questionário 215122 'Avaliação de Desempenho - FUNDEP'

Resultados

Questionário 215122

Número de registros nesta consulta: 21
Total de registros no questionário: 21
Percentagem do total: 100.00%
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Resumo de Q01

1- Os impactos gerados pela gestão administrativa e financeira da FUNDEP foram positivos em relação
ao desenvolvimento e resultado do projeto?

Resposta Contagem Percentagem

Plenamente (A1) 10 47.62%  
Bom (A2) 7 33.33%  
Regular (A3) 1 4.76%  
Insatisfatório (A4) 2 9.52%  
Não se aplica (A5) 1 4.76%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não mostrados 0 0.00%  
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Resumo de Q02

2- Considerando a qualidade dos materiais adquiridos e/ou os serviços contratados pela FUNDEP, qual o
seu grau de satisfação?

Resposta Contagem Percentagem

Plenamente (A1) 10 47.62%  
Bom (A2) 7 33.33%  
Regular (A3) 1 4.76%  
Insatisfatório (A4) 1 4.76%  
Não se aplica (A5) 2 9.52%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não mostrados 0 0.00%  
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Resumo de Q03

3- Você considera adequado o tempo de atendimento da FUNDEP para a resolução das dúvidas e
pendências?

Resposta Contagem Percentagem

Plenamente (A1) 8 38.10%  
Bom (A2) 7 33.33%  
Regular (A3) 5 23.81%  
Insatisfatório (A4) 0 0.00%  
Não se aplica (A5) 1 4.76%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não mostrados 0 0.00%  
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Resumo de Q04

4- Os dados relativos ao gerenciamento do projeto, tais como: prazo de execução, montante de recurso
disponível, relação de pagamentos de bolsistas etc foram repassados à Coordenação e/ou financiador de

forma clara, organizada e tempestiva?

Resposta Contagem Percentagem

Plenamente (A1) 9 42.86%  
Bom (A2) 7 33.33%  
Regular (A3) 1 4.76%  
Insatisfatório (A4) 3 14.29%  
Não se aplica (A5) 1 4.76%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não mostrados 0 0.00%  
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Resumo de Q05

5- As orientações dadas pela FUNDEP para atuação do Coordenador foram suficientes?

Resposta Contagem Percentagem

Plenamente (A1) 11 52.38%  
Bom (A2) 4 19.05%  
Regular (A3) 3 14.29%  
Insatisfatório (A4) 2 9.52%  
Não se aplica (A5) 1 4.76%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não mostrados 0 0.00%  
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Resumo de Q05

5- As orientações dadas pela FUNDEP para atuação do Coordenador foram suficientes?
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Resumo de Q06

6- A Plataforma da web - Espaço do coordenador - é de fácil interação para a uma boa gestão do projeto
pela Coordenação?

Resposta Contagem Percentagem

Plenamente (A1) 8 38.10%  
Bom (A2) 6 28.57%  
Regular (A3) 5 23.81%  
Insatisfatório (A4) 0 0.00%  
Não se aplica (A5) 2 9.52%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não mostrados 0 0.00%  
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Resumo de Q07

7-  Houve economia de recursos com os materiais adquiridos e/ou os serviços contratados pela FUNDEP,
em relação aos valores incialmente previstos na proposta do projeto?

Resposta Contagem Percentagem

Plenamente (A1) 4 19.05%  
Bom (A2) 7 33.33%  
Regular (A3) 0 0.00%  
Insatisfatório (A4) 0 0.00%  
Não se aplica (A5) 10 47.62%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não mostrados 0 0.00%  
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Resumo de Q07

7-  Houve economia de recursos com os materiais adquiridos e/ou os serviços contratados pela FUNDEP,
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Resumo de Q08

8- Em linhas gerais, mencione a sua experiência com a FUNDEP.

Resposta Contagem Percentagem

Resposta 21 100.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não mostrados 0 0.00%  

ID Resposta

13 Tem um papel importante no auxílio aos projetos, mas muitos procedimentos, especialmente
na plataforma web, poderiam ser melhores. Tive alguns problemas com alguns projetos
referente ao uso dos recursos  por falta de planejamento deles. Por exemplo num dos
projetos a ultima parcela da contratante era paga no ultimo dia do projeto, sendo que não era
possível usar o recurso após o término do mesmo, porém em nenhum momento isso foi
mencionado e/ou observado por eles que estão recebendo para gerir o recurso. No fim
consegui usar o recurso, mas depois de muito estresse e perda de tempo. 

12 a minha experiência é com bolsas de TCTC que estão sendo bem organizadas e
pagamentos ok. 

11 Tenho tido uma boa experiência com a FUNDEP.
10 Não tenho o que relatar, já que o projeto não teve recursos financeiros, ou seja, não envolveu

a FUNDEP.
14 Trata-se de uma experiência positiva.
15 Eu acho que a FUNDEP deveria ser mais pró-ativa para direcionar o coordenador sobre o

saldo do projeto. Muitas vezes, há rendimento do salto e nós não conseguimos visualizar
isso no sistema. Tive problemas a FUNDEP em um ponto específico:  eles me passaram
uma análise de gastos que eu solicitei errada. Baseado na análise deles,  eu tive que
dispensar bolsistas, avisei aos pesquisadores que não tinha saldo. Depois, eu identifiquei
uma inconsistência na análise deles, pedi uma nova análise, mas já era tarde demais. Foi
bastante desgastante esse processo. Tenho tudo documentado, caso necessitem. Acho que
isso ocorreu, pois a pessoa que sempre me atendia estava de férias e a outra não era tão
experiente. Esse foi um problema muito específico, pois em outros projetos não tive o mesmo
problema. Em geral, a fundep é muito atenciosa, mas como eu disse, acho que falta
proatividade de nos informar sobre esses saldos, nos alertar com relação aos prazos para
realizar o pagamento. O coordenador, muitas vezes não entende muito bem o que são os
relatórios financeiros disponíveis no sistema. Com relação as compras que tive que fazer
eles me atenderam muito bem e rápido.

16 Uso os serviços da FUNDEP há 10 anos em vários projetos e a considero uma excelente
fundação de apoio.
A UFABC deve renovar com a FUNDEP.

17 A Fundep organiza os recebimentos do financiador e pagamentos de bolsas, retirando essa
carga do coordenador. As dúvidas, quando surgem, são resolvidas de maneira adequada.
Em poucas ocasiões ocorrem alguns atrasos, que são prontamente resolvidos após
comunicado.

18 De maneira geral o atendimento foi bom. 

Porém, algumas agências de fomento não autorizam o uso de verbas para pagamento da
FUNDEP. Nestes casos, a Universidade precisaria ter um mecanismo para que o projeto
fosse gerenciado. 

19 Estou satisfeito com a execução e suporte da FUNDEP no desenvolvimento de nossos
projetos de pesquisas na UFABC.

20 O relacionamento com a Fundep foi bom, podendo melhor um pouco nos prazos das
compras.

21 Estou desenvolvendo um projeto internacional. Tive diversos problemas com a preparação
de relatórios, em especial os financeiros, pois todas as informações relativas aos valores
foram dadas em reais, sem quaisquer orientação sobre como proceder para a informação às
instituições estrangeiras. Praticamente, tive que realizar o relatório financeiro junto a um
funcionário da ARI da UFABC, uma vez que uma série de informações dadas pela Fundep
estavam ora equivocadas, ora confusas (com valores por vezes difíceis de decifrar e traduzir
para informar o que recebemos em dólares e como este montante foi transferido para reais).
Um modelo que seria relativamente simples, mostrou-se extremamente complicado pela falta
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de experiência da Fundep em projetos internacionais. Ao menos, foi o que transpareceu nos
relatórios financeiros que realizei junto à Fundep. 

22 A Fundep tem fornecido o apoio necessário para a gestão das atividades do projetos. Os
técnicos são prestativos, atenciosos e fornecem as as orientações necessária para as
atribuições que são de responsabilidade do coordenador.

23 Bom atendimento. Boas orientações. Ótima organização.
24 Acabamos de recomeçar um projeto com a FUNDEP. Tivemos alguns problemas mas foram

solucionados. O tempo ainda é bastante curto para dizer sobre nossa experiência.
Entretanto, eles parecem estar respondendo mais rapidamente nossos contatos e
comunicação mais efetiva parece ser email, pois tivemos problemas com contatos
telefônicos, onde houve falha na comunicação.

25 Boa experiência, atuação bem controlada pela fundação de apoio.
26 Boa.
27 até o momento, recebi orientações detalhadas para confecção do projeto e calculo

orçamentário. estou na fase de receber a bolsa e sinto demora na resposta, já realizei o
cadastro 2 vezes e não consigo fazer o pagamento das bolsas, porém pode ser algo pontual,
mas essa parte tem gerado atraso de pelo menos umas 2 semanas, sendo q o dinheiro ja foi
recebido e nao consigo acessar o sistema para fazer o pagamento das bolsas.

28 Boa.
29 A FUNDEP sempre responde de forma rápida e adequadas as solicitações, visando

contribiur com a execução do projeto da melhor forma possível.
30 Uma relação sempre difícil e confusa.
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Resumo de Q09

9- Você recomenda a renovação da autorização da FUNDEP, como Fundação de apoio à UFABC, para o
próximo ciclo - 2021-2022?

Resposta Contagem Percentagem

Sim (Y) 19 90.48%  
Não (N) 2 9.52%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não mostrados 0 0.00%  
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Resumo de Q10

10- Por gentileza, mencione os motivos pelos quais não recomenda a renovação da autorização da
FUNDEP:

Resposta Contagem Percentagem

Resposta 2 9.52%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não mostrados 19 90.48%  

ID Resposta

21 Destaco três motivos:
1) Não parece ter experiência com projetos internacionais, conforme mencionado no caso do
relatório financeiro, praticamente preparado por mim e pelo funcionário da ARI da UFABC.
Considero esse um ponto fundamental para avaliar essa parceria, uma vez que a
universidade tende a valorizar a internacionalização dos seus projetos. 
2) Existiram alguns equívocos na cobrança dos valores e nos investimentos realizados sem a
anuência do coordenador do projeto. Por sorte (ou competência técnica de nossa parte),
nosso funcionário da ARI fez as devidas observações e os valores foram acertados conforme
o acordo realizado entre a Fundep e a UFABC. Embora pareça ser um procedimento usual, é
algo bastante complicado, uma vez que o uso dos recursos acaba sendo de
responsabilidade do coordenador do projeto que deve ser avisado do uso dos recursos. 
3) Há poucos funcionários para o acompanhamento das atividades (conforme alguns emails
recebidos por mim vindo deles). Isso torna ainda mais duvidosa a competência técnica desta
fundação como parceira de nossa universidade. 

30 A qualidade do serviço não é condizente com o valor pago por ele.
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