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Introdução 

 

Introdução 

 

O Momento UPF é uma ação que vem sendo realizada desde o ano 2000 e tem 

como objetivos principais promover a integração de todo o quadro funcional da Fundação 

Universidade de Passo Fundo e retribuir o empenho, o comprometimento e a dedicação 

daqueles que, por meio de seu trabalho diário, fazem desta uma grande Instituição. 

 

1. Atividades propostas 

 

No ano de 2016, com o objetivo de aprimorar a ação, foram realizadas duas 

atividades. Professores, funcionários e estagiários da Fundação Universidade de Passo 

Fundo foram presenteados com um kit personalizado (ave natalina + sacola térmica + 

calendário anual da APAE), seguindo a proposta já realizada em 2014 e 2015, e, além 

disso, foi também oferecido um piquenique no Campus I, possibilitando que todos 

usufruissem do verde do Campus, em uma tarde divertida e de confraternização. 

Essa ação foi promovida pela Divisão de Recursos Humanos - Seção de 

Desenvolvimento de Pessoas e pela Agecom e contou com o auxílio de funcionários de 

vários setores da Instituição. Fizeram parte da equipe de trabalho:, funcionários do 

SESMT e dos setores Remuneração de Professores, Relações de Trabalho, UPF TV, 

Central de Atendimento e Central de Informações. Contou-se, ainda, com o apoio dos 

setores de Vigilância, Obras e Manutenção, Elétrico, Transportes, Cepagro e com a 

Associação dos Funcionários da Fundação Universidade de Passo Fundo. 
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2. Sorteios de brindes: 

 

  A Fundação Universidade de Passo Fundo proporcionou aos participantes 

do Momento UPF 2016 um sorteio de cinco brindes, quais sejam: um televisor de 

40’, duas bicicletas, um tablet e um smartphone. O sorteio ocorreu no dia 19/12/16, 

na sala da FUPF, e os ganhadores foram:  

 

NOME PRÊMIO 

Marilda Ferreira dos Santos (Fear) 
Bicicleta 

Tiago Savi da Silva (FO) 
Bicicleta 

Dionisio Corazza Netto (FAMV) 
Smartphone 

Cleufe Guimarães (Divisão de Extensão) 
Tablet 

Fábio Rodigheri Godinho (Auditoria) 
Televisor 

 

 

3. Avaliação do evento 

 

Como forma de conhecermos a opinião dos participantes e de aperfeiçoarmos 

eventos futuros, desenvolvemos um questionário de avaliação pós-evento, o qual foi 

disponibilizado na intranet para todo o público interno, composto por estagiários 

remunerados, funcionários e professores. 

Esse questionário foi dividido em duas partes, uma relacionada à entrega do 

presente e outra ao piquenique. Obtivemos 653 respostas. 
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 Na sequência, estão registradas as informações obtidas a partir dessa pesquisa de 

satisfação, que, para melhor entendimento, estão apresentadas em gráficos.    

 

AÇÃO 1: PRESENTE DE NATAL 

 

ITEM AVALIADO: DIVULGAÇÃO 

 

Satisfação: 94,19% 
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ITEM AVALIADO: ORGANIZAÇÃO 

 

Satisfação: 98,71% 

 

Sugestões de melhoria 

 

Comentário Retorno RH 

“Recebi o presente no Campus. Foi 

muito bom. Penso que se poderia fazer 

alguma coisa além da entrega do 

presente, talvez uma mini palestra ou 

uma "conversa com o RH".” 

 

A Seção de Desenvolvimento de Pessoas 

também considera importante poder 

proporcionar a todos os funcionários alguma 

atividade de final de ano e também entende 

a dificuldade de deslocamento dos 

funcionários para participação nas ações 

ofertadas no Campus I. Dessa forma, essa 
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sugestão será considerada para que se 

busque promover algo no próximo ano, para 

aqueles que trabalham nos campi em outros 

municípios. 

“Rever o controle de entrega, não ser 

mais em listas impressas”. 

 

Em relação ao controle da entrega, já estão 

sendo avaliadas outras possibilidades que 

proporcionem mais agilidade, como por 

exemplo, o controle através de um cartão 

funcional com código de barras ou da digital 

do colaborador. 

 

“Penso que é possível por parte dos 

organizadores fazer levantamento de 

quantos funcionários há no campus II, 

III e Museu e tentar fazer a entrega 

nesses locais para evitar o 

deslocamento dos funcionários desses 

setor até o Campus I.” 

A proposta para todos retirarem no Campus 

I foi pensada para que ocorresse uma maior 

integração entre todos, e não simplesmente a 

retirada do presente. 

 

“Sugiro de quem está em férias poder 

retirar o presente, afinal, trabalhou o 

ano inteiro e por estar em período de 

férias não pode pegar. Obrigada” 

 

Todos os funcionários, professores e 

estagiários remunerados que possuem 

vínculo com a FUPF podem retirar seu 

presente, mesmo que estiverem em férias ou 

afastados, basta dirigir-se até o local de 

entrega. 
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Em relação a “guardar” a ave para que o 

funcionário retire após seu retorno, se torna 

inviável, por ser um produto perecícel e que 

necessita de uma estrutura para 

armazenamento da qual não dispomos. 

“Que todos pudessem participar. Pq 

tem setores que não podem parar, 

achar uma maneira que qndo 

houvesse esse tipo de confartenização 

todos fossem”. 

 

Para possibilitar que a maior parte do quadro 

funcional pudesse participar, foi realizada a 

autorização para fechamento dos 

setores/unidades, no entato, alguns, por se 

tratarem de serviços essenciais, não podem 

permanecer fechados. Para esses, foi 

orientado o revezamento da equipe, de modo 

que todos pudessem participar. No entanto, 

essa sugestão será avaliada para a próxima 

edição. 
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ITEM AVALIADO: LOCAL 

 

Satisfação: 97,73% 

 

ITEM AVALIADO: PRESENTE 

 

Satisfação: 94,84% 
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* O gráfico foi organizado através das respostas qualitativas, somando-se as opções que mais 

apareceram. 

 

ITEM AVALIADO: HORÁRIOS DE ENTREGA 

 

 

Satisfação: 93,57% 
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Sugestões de melhoria  

Comentário Retorno RH 

 

“O horário das 18hs após o momento 

UPF ficou horrível.” 

“Que a entrega seja feita no final do 

expediente de trabalho e não limitando 

no meio da tarde.” 

 

O horário de entrega foi definido dessa 

forma tendo em vista as experiências 

anteriores e também em função da 

ocorrência do piquenique. No entanto, 

para o próximo ano, isso será avaliado, 

tanto o horário quanto a ocorrência do 

piquenique e da entrega no mesmo dia. 

“Aumentar o período de entrega para 

mais dias, isso poderia ser resolvido com 

a opção de um presente não perecível.” 

 

Em relação ao período de entrega, a 

Seção de Desenvolvimento também 

considera que poderia ser maior, para que 

mais pessoas possam retirar, no entanto, 

isso depende do presente escolhido e de 

sua perecibilidade ou não. Dessa forma, 

para a próxima edição, caso o presente 

seja substituído por outro, o período de 

entrega será avaliado. 
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ITEM AVALIADO: ATENDIMENTO 

 

Satisfação: 98,22% 

ITEM AVALIADO: DATA 

 

Satisfação: 96,79% 
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Sugestão de melhoria 

Comentário Retorno RH 

“A data poderia ser mais nos últimos 

dias da última semana.” 

 

A Instituição avaliou que, nas últimas 

semanas, o número de pessoas no campus 

é reduzido, visto que alguns professores, 

funcionários e estagiários já se encontram 

em período de férias. 

Buscamos planejar o evento de forma que 

a maioria dos colegas possa participar. 

 

 

Índice geral de satisfação relativo à entrega do presente 

 

Satisfação: 96,28% 
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AÇÃO 2: PIQUENIQUE 

 

ITEM AVALIADO: DIVULGAÇÃO 

 

Satisfação: 96,67% 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sugestão de melhoria 

Comentário Retorno RH 

 

“Faltou melhor divulgação de como 

seria o evento para uma melhor 

organização dos setores. Pelas fotos foi 

possível ver setores bem organizados, 

 

Reconhecemos a importância das 

divulgações antecipadas. 

Continuaremos buscando sempre 

antecipar o máximo possível a 
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inclusive com faixas, enquanto outros 

nem participaram.” 

“Poderiam avisar com uma antecedência 

maior, para que o pessoal que trabalha 

em setores que não podem fechar se 

organizem melhor.” 

“Trabalho na FEAR, não soube da 

recomendação de irmos de branco ao 

evento.” 

“Não pude participar, pois não estava 

previsto anteriormente, e inviabilizou 

com as demais atividades programadas 

para o mesmo dia, credenciamento 

docente, seleção de bolsas e colegiado do 

curso.” 

 

divulgação dos eventos e o envio de 

todas as informações pertinentes. 
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ITEM AVALIADO: ORGANIZAÇÃO 

 

Satisfação: 95,33% 

 

Sugestões de melhoria 

 

Comentário Retorno RH 

 

“ O dia todo com gincanas e outras 

brincadeiras.” 

“Estimular mais a integração, com 

algum tipo de gincana, por exemplo.” 

“No Próximo ano deverá ser inovado 

novamente com um Happy Hour, um 

teatro ao ar livre bem engraçado.” 

Agradecemos as sugestões e registramos 

que elas serão avaliadas para os próximos 

anos. 
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“Sugiro para os próximos eventos, mais 

cadeiras e/ou poltronas, pois houve quem 

não participou pelo fato de ter de sentar 

no chão. E se puderem acrescentar 

algodão-doce ao menu, seria ótimo.” 

“ Algumas partes decoradas ficaram sem 

uso; painel para fotos, local deslocado, 

escondido; verificar o local para o show, 

posição.” 

 

Em relação à decoração, a ideia foi 

proporcionar um ambiente informal, que 

caracterizasse realmente um piquenique, 

disponibilizar cadeiras iria contra o 

propósito do evento. Além disso, merece 

destaque o fato de que, na divulgação, foi 

orientado que aqueles que tivessem 

interesse poderiam levar as suas cadeiras. 

Em relação ao local do painel e do palco, 

será reavaliado para  a próxima edição. 

 

“Em caso de chuva, planejar alternativa 

(adiamento, outro local, ...).” 

 

Para a próxima edição, será avaliada essa 

possibilidade.  
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ITEM AVALIADO: LOCAL 

 

Satisfação: 98,59% 

ITEM AVALIADO: MÚSICA 

 

Satisfação: 75,87% 
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Sugestões de melhoria 

Comentário Retorno RH 

“ Acho que além da música poderiam 

oferecer outras apresentações 

artísticas.” 

 

O principal objetivo do evento é 

confraternizar e integrar as equipes. 

Dessa forma, consideramos que colocar 

uma atração que ficasse concentrada 

apenas em um local ou que necessitasse 

de palco impediria que todos 

interagissem; por isso, foi optado apenas 

por banda e animadoras que pudessem 

transitar entre os participantes.  No 

entanto, essa sugestão será avaliada para 

a próxima edição do evento. 

“A única sugestão é sobre as bandas 

(músicas), poderiam ser mais animadas. 

Mas no geral, foi ótimo!!” 

“Optar por bandas ou um som mais 

animado para o dia.” 

“Para o próximo ano se tiver banda que 

seja eclética.” 

“Música: deveria ter todos os estilos.” 

 “Gostei de tudo, inclusive das bandas, 

no entanto, acho que uma sugestão 

poderia ser músicas mais ecléticas, que 

contemplem todos os gostos musicais” 

Tendo em vista que os gostos musicais 

são heterogêneos, se torna difícil colocar 

todas as opções de músicas em um 

evento com duração de 3 horas. No 

entanto, considerando os diversos 

comentários, para a próxima edição, a 

equipe organizadora buscará oferecer 

músicas que contemplem outros estilos 

além do pop rock e jazz. Lembramos que 

procurarmos sempre valorizar os talentos 

internos e dependemos de disponibilidade 

de agenda dos músicos. 
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“As bandas que tocaram eram ótimas, 

mas acho que na próxima edição poderia 

ter mais diversidade musical (pagode, 

samba, sertanejo, reggae, etc.). No mais, 

o evento todo estava maravilhoso, 

parabéns!” 

“Sugiro uma pesquisa no com todos os 

funcionários quanto ao tipo de música, 

pois acredito que o que foi oferecido 

atendeu somente uma pequena parte de 

todos que lá estiveram. Afirmo com todo 

a certeza que a grande maioria gosta de 

sertanejo por exemplo que também é boa 

música.” 

 “Em relação à banda, a escolha do 

repertório deve ser mais variada, pois 

nem todo mundo gosta do mesmo tipo de 

som.” 

“Músicas mais populares e que agrade 

todas idades.” 

“Deixar a música mais baixa para as 

pessoas conseguirem conversar e 

interagir umas com as outras.” 

 “A música estava alta demais, desse 

modo não era possível conversar com os 

colegas, dificultando a integração. 

 

Em relação ao som, tendo em vista o 

local do evento, aqueles que ficaram mais 

próximos das bandas podem ter sido 

prejudicados com o volume, enquanto 

que, para aqueles que estavam mais 

distantes, o volume foi considerado 
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Depois que a banda parou o ambiente foi 

bem melhor...” 

adequado. Tal situação será avaliada para 

a próxima edição, com o propósito de 

proporcionar maior conforto a todos. 

 

“A segunda banda poderia ter tocado até 

as 18h”. 

“Poderia ter continuado a música por 

mais tempo.” 

 

 

Agradecemos o feedback. Os 

apontamentos serão avaliados para a 

próxima edição. 

 

 

ITEM AVALIADO: ANIMADORAS 

 

Satisfação: 88,43% 
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Sugestão de melhoria 

Comentário Retorno RH 

 

“Na minha opinião, as animadoras 

usaram termos e palavras que não 

condiziam com a confraternização e o 

espírito do evento, e a minha percepção 

foi de que alguns funcionários sentiram-

se constrangidos com certas 

brincadeiras.” 

“As animadoras gritavam demais!!” 

 

Para a próxima edição, esse quesito 

receberá orientação especial no trabalho 

com as animadoras. 

 

ITEM AVALIADO: DIVULGAÇÃO 

 

Satisfação: 95,60% 
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Sugestão de melhoria 

Comentário Retorno RH 

 

“No próximo, começar mais cedo.” 

“Estender o horário até pela parte da 

noite... obrigado” 

“Talvez o horário pudesse ser das 17h às 

19h ou 20h. O Sol não seria tão quente. 

“Disponibilizar a tarde toda para que os 

setores consigam se organizar.” 

“Infelizmente no meu setor só pude ficar 

30 min, gostaria que nesses momentos 

nos fosse proporcionado um tempo maior 

para podermos aproveitar com os demais 

colegas.” 

 

Tendo em vista que a maior parte dos 

colaboradores tem outros compromissos 

após o término do horário de trabalho, o 

evento foi organizado dentro do turno da 

tarde, para que todos pudessem ter a 

oportunidade de participar. 

Como o piquenique foi realizado pela 

primeira vez e tivemos um grande índice 

de participação e satisfação, para a 

próxima edição será avaliada a 

possibilidade de ampliar o tempo de 

duração. 
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ITEM AVALIADO: ALIMENTOS OFERECIDOS 

 

Satisfação: 97,34% 

 

Sugestões de melhoria 

Comentário Retorno RH 

“Sugestão de outros alimentos , 

cachorro quente.” 

 

A escolha dos alimentos foi pensada visando 

à facilidade de entrega e considerando o 

espaço em que o evento ocorreu. 

Alimentos quentes e perecíveis 

demandariam outra estrutura e equipe de 
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trabalho, no entanto, a sugestão será 

avaliada para a próxima edição do evento. 

 

“Alimentos: Ficou trabalhoso ter que 

providenciar nossa própria 

alimentação.” 

 

Como já referido anteriormente, o principal 

objetivo do evento é a integração entre 

colegas. 

Entendemos que a ideia de cada equipe 

organizar o seu piquenique vai de encontro a 

esse objetivo. 

 

“As frutas ninguém sabia se era de 

algum setor ou se estavam liberadas 

para comer; no geral, foi legal.. Um 

momento de lazer.” 

 

“Controle na entrega dos picolés e 

frutas. Muitos funcionários pegaram 

várias, outros levaram pra casa o que, 

no final, acabou deixando alguns 

funcionário sem provar as frutas e 

picolés.” 

 

 

Em relação à disponibilização das frutas e 

picolés, para a próxima edição, será 

realizada melhor divulgação. 

E em relação ao controle, tendo em vista a 

ideia de um evento informal e descontraído, 

buscou-se não colocar metodologias que 

necessitem de filas ou controles. Contamos 

com o bom senso dos participantes. No 

entanto, para o próximo ano, será pensada 

uma forma melhor de orientar todos em 

relação a isso. 
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ITEM AVALIADO: DATA 

 

 

Satisfação: 94,64% 

Sugestões de melhoria 

Comentários Retorno RH 

 

“Quanto a data, poderia ser no último dia de 

trabalho, antes do recesso (dia 21);” 

“DATA: Poderia ser na última semana, um a 

dois dias antes da saída para o recesso. 

“Sugiro a sexta-feira e mais próximo do 

recesso.” 

 

Como já citado anteriormente, a 

Instituição avaliou que, nas últimas 

semanas, o número de pessoas no 

campus é reduzido, visto que alguns 

professores, funcionários e 

estagiários já se encontram em 

período de férias. 

61,90%

32,74%

3,97%
1,39%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Data

Ótimo

Bom

Regular

Ruim



 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 
Seção de Desenvolvimento de Pessoas 

BR 285 - Km 292,7 - Campus I - Bairro São José 
Passo Fundo/RS - CEP 99052-900 

Fone (54) 3316-8129/8338 - Fax (54) 3316-8133 
E-mail: desenv.rh@upf.br 

CNPJ: 92.034.321/0001-25 

 

 

 

 

“O Momento UPF foi ótimo. Acho que ser no 

mesmo dia da entrega do presente ficou um 

pouco corrido. Quem sabe em datas 

diferentes.” 

Buscamos planejar o evento de 

forma que a maioria dos colegas 

pudesse participar. 

 

Na sua opinião, o evento alcançou o objetivo de proporcionar um momento de 

integração e confraternização entre colegas? 

 

Comentários: 

“ Parabéns a todos os responsáveis pelo evento!!” 

 

“Gostaria muito que fosse assim todos os anos!!.”  

 

“Da pra elogiar mil vezes...muito obrigada.” 

 

“Obrigada pela iniciativa, acredito que deve se tornar um evento fixo no calendário.” 
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“Parabéns aos organizadores! Estava muito lindo! Mostra que se pode fazer uma linda 

comemoração sem muitos gastos! 

“Perfeito! Parabéns pela organização. Pelo espaço que temos na instituição, 

 ‘demorou’ para ser pensando em uma ação tão linda quanto o piquenique.” 

“Parabéns pela iniciativa. Senti uma energia muito boa principalmente no ambiente do 

Piquenique.”  

“Muito bom, parabéns a quem organiza. A UPF é maravilhosa.” 

 “Tudo ótimo! Principalmente pela iniciativa de fechar os setores e possibilitar a 

participação de todos. Foi Ótimo!!” 

 “O evento foi muito bom, diferente de todos que ocorreram nos últimos anos, as pessoas 

pareciam estar sentindo felizes em poder aproveitar o campus para confraternizar.” 

“Evento muito bom, com oportunidade de integração e momento de confraternização 

entre todos setores...parabéns!” 

“Ótima ideia e espero que tenhamos novamente.” 

“Que continue as confraternizações, tudo estava maravilhoso.” 

“Tudo excelente!! valorização da família UPF!!” 

“Excelente ação!! Devemos repeti-la mais vezes!! Integração total!! Obrigado!!” 

 

“O piquenique foi maravilhoso, superou todas as expectativas. Agradável, momento de 

confraternização, diversão e alegria. 

“Foi muito bacana, integrador. Ótima ideia. Devemos seguir para os próximos anos.” 
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“Agradecer a universidade e a fundação pela iniciativa de realizar esse momento de 

valorização, confraternização entre os funcionários.” 

“A ideia de um piquenique para integração foi ótima. Aproveitar a estrutura do Campus 

para encontrar os colegas e compartilhar, 10!” 

“Ótima ideia, momento muito especial de integração.” 

“Continuem assim sempre, q independente de cada função que o colaborador tenha 

dentro da instituição, haja essa interação sem distinção de tais”. 

 

Sugestões de melhoria 

Comentário Retorno RH 

“ Penso que não deveria cada setor ficar 

em seu grupo. Acho que os alimentos 

dispostos em uma única mesa onde todos 

possam ter uma melhor proximidade 

ajudaria mais na comunicação entre 

diferentes pessoas, setores e 

proporcionaria conhecer pessoas que não 

são de nosso vínculo diário e mais 

próximo, atuando assim de forma global e 

eficaz.” 

“Penso que a iniciativa é muito boa, mas 

os setores criam os seus "guetos" e a 

integração com outros setores não 

acontece. Não acho que seja fácil criar 

O piquenique foi pensado de forma a 

buscar o envolvimento das pessoas e a 

integração de todos. Realmente é um 

grande desafio criar uma dinâmica que 

envolva todos os participantes, porém, 

nos propomos a, a cada edição, 

trabalhar pela maior aproximação entre  

as pessoas. 
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uma dinâmica que aproxime as pessoas, 

no entanto, devemos tentar.” 

 

 

Índice geral de satisfação relativo ao piquenique 

 

 

 

Satisfação: 92,87% 
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Considerações finais 

 

 

Levando-se em conta os resultados obtidos a partir desta avaliação, tanto 

quantitativos quanto qualitativos, é possível concluir que o Momento UPF 2016 atingiu 

seus objetivos e alcançou um alto nível de satisfação dos participantes. 

Em relação ao piquenique, que, pela primeira vez, foi realizado na Instituição, 

identifica-se que a atividade causou um impacto muito positivo no quadro funcional, que 

sentiu-se valorizado e contente em poder ter um momento de confraternização e alegria 

junto aos colegas, usufruindo do Campus, que é tão admirado por todos. 

Nesse sentido, torna-se evidente que, ações como essas, reforçam a preocupação 

da Instituição com seus colaboradores e faz com que esses sintam-se cada vez mais 

motivados a prestar um trabalho de qualidade em cada um de seus setores/unidades. 

Para os próximos anos, tem-se interesse em manter essa iniciativa, sempre 

buscando aperfeiçoar a organização, utilizando os dados advindos das pesquisas de 

satisfação e a experiência com a realização dos eventos anteriores. Além disso, importante 

pontuar que o sucesso dessa ação se deve ao empenho, à colaboração de todos que, de 

alguma forma, contribuíram para que a sua realização fosse possível e também a 

participação de todos os professores, funcionários e estagiários que se fizeram presentes. 

 

 

 

Atenciosamente 

Divisão de Recursos Humanos 

 

 

 


