Anexo VII

Instrumento de Coleta de
Dados para Avaliar o Parque
de Equipamentos Adquiridos
com Recursos da FAPESP
Questionário
Para responder a este questionário, assinale sua alternativa
no espaço reservado para tal finalidade.
Algumas questões permitem mais de uma resposta ou informações quantitativas; nesse caso, as instruções encontram-se junto às respectivas questões.
Existe a possibilidade de também justificar, caso queira, a resposta dada em cada questão por meio de um texto digitado ou
de um arquivo anexado. Para isso basta clicar no ícone correspondente. Às vezes, essa justificativa é opcional, mas em algumas
questões ela é explicitamente solicitada; quando isso ocorrer, a
justificativa é muito importante para uma completa análise do resultado do questionário; portanto não deixe de fazê-la.
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1. Dimensão: DEMANDA
1.1 Categoria: Identificação da necessidade do equipamento
1.1.1 Indique os motivos que determinaram a sua decisão de adquirir
o equipamento (assinale até duas alternativas):
n Substituição de outro equipamento já existente, mas de
n
n
n
n
n
n

tecnologia superada
Viabilização da possibilidade de você realizar pesquisas mais
avançadas
Crescimento do seu grupo de pesquisa gerando necessidades adicionais
Oportunidade de você utilizar recursos oferecidos pelos
órgãos de fomento
Necessidade de complementação de equipamento já existente
Impossibilidade de você alcançar resultados satisfatórios
com outros equipamentos
Outro — Especifique ____________________________

1.1.2 A sua decisão de buscar os recursos financeiros junto à FAPESP, para aquisição do equipamento, deveu-se a (assinale até duas alternativas):
n Falta de recursos na instituição à qual você estava vincu-

lado(a) na época

n Baixa prioridade para sua área de atuação na instituição à

qual você estava vinculado(a) na época
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n Falta de recursos em outras instituições de fomento
n Baixa prioridade para sua área de atuação em outras ins-

tituições de fomento
n Facilidade de interlocução com a FAPESP
n Existência de programas específicos de apoio na FAPESP
n Outra — Especifique ___________________________
1.1.3 A escolha da marca/modelo do equipamento foi determinada por
(assinale até duas alternativas):
n Informações obtidas com outros pesquisadores
n Revistas ou catálogos especializados
n Experiência prévia com o equipamento, adquirida em oun
n
n
n
n
n
n
n

tro local de trabalho no exterior
Experiência prévia com o equipamento, adquirida em outro local de trabalho no país
Experiência prévia com equipamento similar, adquirida na
própria instituição
Sugestão do fornecedor
Preço ou oportunidades do momento
Exclusividade do fabricante
Facilidade de assistência técnica
Facilidades oferecidas pelo fornecedor, excetuando assistência técnica
Outro — Especifique ___________________________

1.1.4 Indique qual a principal capacidade técnica do equipamento por
ocasião da aquisição:
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n Avançada e acima das necessidades de suas pesquisas
n Avançada e compatível com as necessidades de suas pesn
n
n
n

quisas
Adequada e acima das necessidades de suas pesquisas
Adequada e compatível com as necessidades de suas pesquisas
Insuficiente para as necessidades de suas pesquisas
Não sei

1.1.5 O equipamento, na situação em que se encontra atualmente, permite atualização com conseqüente melhora de desempenho? Se a resposta for NÃO, passe para a questão 1.1.8.
n Sim
n Não
1.1.6 Dentro dos próximos dois anos, você diria que essa atualização
seria:
n
n
n
n
n

Muito provável
Provável
Improvável
Muito improvável
Ainda não sei

1.1.7 Para essa atualização solicitaria os recursos à:
n Instituição à qual você está vinculado(a)
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n
n
n
n

FAPESP
Outra(s) fonte(s) de fomento
Instituição à qual você está vinculado(a) e à FAPESP
Instituição à qual você está vinculado(a) e a outra(s) fonte(s) de fomento
n FAPESP e a outra(s) fonte(s) de fomento
n Instituição à qual você está vinculado(a), à FAPESP e a outra(s) fonte(s) de fomento
n Ainda não sei
1.1.8 Indique o número de equipamentos adquiridos sob sua responsabilidade, no período de 01/01/1995 a 31/12/2002, utilizando quaisquer fontes de recursos, exceto a FAPESP, e com custo individual:
n
n
n
n
n
n
n

A partir de US$ 20.000,00 até US$ 40.000,00
Acima de US$ 40.000,00 até US$ 60.000,00
Acima de US$ 60.000,00 até US$ 100.000,00
Acima de US$ 100.000,00 até US$ 500.000,00
Acima de US$ 500.000,00 até US$ 1.000.000,00
Acima de US$ 1.000.000,00 até US$ 1.500.000,00
Acima de US$1.500.000,00

1.1.9 Você adquirir, dentro dos próximos dois anos, equipamento para
pesquisa com custo individual igual ou superior a US$ 20.000,00 seria:
n Muito provável
n Provável
n Improvável
PARQUE DE EQUIPAMENTOS DE PESQUISA

-

ANEXO VII

7

n Muito improvável
n Ainda não sei
1.1.10 Para essa aquisição solicitaria recursos à:
n
n
n
n
n

Instituição à qual você está vinculado(a)
FAPESP
Outra(s) fonte(s) de fomento
Instituição à qual você está vinculado(a) e à FAPESP
Instituição à qual você está vinculado(a) e a outra(s) fonte(s) de fomento
n FAPESP e a outra(s) fonte(s) de fomento
n Instituição à qual você está vinculado(a), à FAPESP e a outra(s) fonte(s) de fomento
n Ainda não sei
1.2 Categoria: Infra-estrutura para instalação do equipamento

Foi necessário providenciar infra-estrutura física, adicional à
já existente, para instalação do equipamento? Se a resposta for
NÃO, passe para a questão 1.2.5:
n Sim
n Não
1.2.2 Indique a principal fonte de recursos para a infra-estrutura física
adicional necessária à instalação do equipamento:
n Instituição à qual você estava vinculado(a) na época
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n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

FAPESP – Programa de Infra-Estrutura
FAPESP – Reserva Técnica
FAPESP – Outros programas
Capes
CNPq
Finep
Outra fundação vinculada a instituições públicas
Outra fundação vinculada a instituições privadas
Outra instituição pública
Outra instituição privada
Outra — Especifique ____________________________

1.2.3 Indique a infra-estrutura física adicional que necessitou ser providenciada para a instalação do equipamento (assinale tantas alternativas quantas forem necessárias):
n Obras civis: reformas como alvenaria, piso etc.
n Obras civis: construção de edificações completas
n Instalações elétricas
n Instalações hidráulicas
n Instalações de esgotos
n Instalações de gás
n Instalações contra incêndio
n Instalações para controle de resíduos em geral
n Pára-raios
n Elevadores
n Bancadas
n Mobiliário
n Exaustores
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n
n
n
n

Ar condicionado
Equipamentos de segurança
Proteção acústica
Outra — Especifique _____________________________

1.2.4 Informe o custo estimado, em dólares, da infra-estrutura física adicional:
Box com valores em US$. Até 10.000 de 500 em 500. De 10.000 a
50.000 de 2.000 em 2.000. De 50.000 a 10.0000 de 5.000 em
5.000. Acima de 100.000

1.2.5 Para o adequado funcionamento do equipamento você adquiriu
acessórios essenciais, além daqueles que já acompanhavam o equipamento por ocasião da aquisição? Se a resposta for NÃO, passe para a
questão 1.2.8.
n Sim
n Não
1.2.6 Indique a principal fonte de recursos para a aquisição dos acessórios essenciais ao funcionamento do equipamento, exceto daqueles já
adquiridos com o equipamento:
n Instituição à qual você estava vinculado(a) na época
n FAPESP
n Capes
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n
n
n
n
n
n
n

CNPq
Finep
Outra fundação vinculada a instituições públicas
Outra fundação vinculada a instituições privadas
Outra instituição pública
Outra instituição privada
Outra — Especifique _____________________________

1.2.7 Informe o custo estimado, em dólares, dos acessórios adicionais
essenciais ao funcionamento do equipamento, exceto daqueles já adquiridos com o equipamento:
Box com valores em US$. Até 1.000 de 200 em 200. Além de 1.000
de 500 em 500. Acima de 50.000

1.2.8 A operação plena do equipamento gerou a necessidade de contratação de pessoal técnico especializado? Se a resposta for NÃO, passe para a questão 1.3.1.
n Sim
n Não
1.2.9 Já houve essa contratação?
n Sim
n Não
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1.2.10 Indique a principal fonte de recursos para essa contratação:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Instituição à qual você estava vinculado(a) na época
FAPESP
Capes
CNPq
Finep
Outra fundação vinculada a instituições públicas
Outra fundação vinculada a instituições privadas
Outra instituição pública
Outra instituição privada
Nenhuma. Não está prevista contratação
Outra — Especifique _____________________________

1.3 Categoria: Avaliação pelo(a) pesquisador(a)

As questões apresentadas nesta categoria têm por objetivo colher sua avaliação sobre o equipamento objeto desta consulta e
sobre a infra-estrutura do ambiente no qual ele está operando.
As 10 (dez) primeiras questões constituem-se de assertivas que
se supõe terem de fato ocorrido ou que estão ocorrendo; solicitamos sua avaliação em cada uma delas, optando por uma das alternativas disponíveis.
Diferentemente, na questão 11 (onze) solicitamos uma avaliação numérica, GERAL, sobre o equipamento e a infra-estrutura.
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1.3.1 As especificações que eu fiz para a aquisição do equipamento foram atendidas.
n
n
n
n
n

Concordo plenamente com esta afirmação
Concordo com esta afirmação
Discordo desta afirmação
Discordo inteiramente desta afirmação
Não sei avaliar

1.3.2 O equipamento atendeu às minhas expectativas.
n
n
n
n
n

Concordo plenamente com esta afirmação
Concordo com esta afirmação
Discordo desta afirmação
Discordo inteiramente desta afirmação
Não sei avaliar

1.3.3 Os recursos para a aquisição do equipamento foram liberados no
prazo planejado.
n
n
n
n
n

Concordo plenamente com esta afirmação
Concordo com esta afirmação
Discordo desta afirmação
Discordo inteiramente desta afirmação
Não sei avaliar

1.3.4 Os procedimentos operacionais necessários à compra do equipamento foram simples.
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n
n
n
n
n

Concordo plenamente com esta afirmação
Concordo com esta afirmação
Discordo desta afirmação
Discordo inteiramente desta afirmação
Não sei avaliar

1.3.5 O equipamento veio acompanhado de catálogos ou manuais de
fácil compreensão.
n
n
n
n
n

Concordo plenamente com esta afirmação
Concordo com esta afirmação
Discordo desta afirmação
Discordo inteiramente desta afirmação
Não sei avaliar

1.3.6 A instituição à qual eu estava vinculado(a) na época forneceu o
apoio logístico para a instalação do equipamento.
n
n
n
n
n

Concordo plenamente com esta afirmação
Concordo com esta afirmação
Discordo desta afirmação
Discordo inteiramente desta afirmação
Não sei avaliar

1.3.7 A infra-estrutura física preexistente ou construída atendeu às necessidades para a instalação do equipamento.
n Concordo plenamente com esta afirmação
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n
n
n
n

Concordo com esta afirmação
Discordo desta afirmação
Discordo inteiramente desta afirmação
Não sei avaliar

1.3.8 O custo da infra-estrutura para a instalação do equipamento foi
adequado diante do benefício esperado.
n
n
n
n
n

Concordo plenamente com esta afirmação
Concordo com esta afirmação
Discordo desta afirmação
Discordo inteiramente desta afirmação
Não sei avaliar

1.3.9 O custo total dos acessórios essenciais ao funcionamento do equipamento foi compatível com o custo do equipamento.
n
n
n
n
n

Concordo plenamente com esta afirmação
Concordo com esta afirmação
Discordo desta afirmação
Discordo inteiramente desta afirmação
Não sei avaliar

1.3.10 O pessoal técnico-científico previsto para operar o equipamento tinha qualificação adequada.
n Concordo plenamente com esta afirmação
n Concordo com esta afirmação
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n Discordo desta afirmação
n Discordo inteiramente desta afirmação
n Não sei avaliar
1.3.11 Numa escala de 1 (um) a 10 (dez) o meu grau de satisfação, com
o equipamento adquirido e com a infra-estrutura disponibilizada, é:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

1 Muito insatisfeito
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Muito satisfeito

2. Dimensão: UTILIZAÇÃO
2.1 Categoria: Adequação e uso do equipamento
2.1.1 O equipamento já foi instalado? Se a resposta for NÃO, informe
o motivo no espaço reservado para justificativa e, em seguida, passe para a questão 4.2.1.
n Sim
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n Não
2.1.2 O tempo, em dias, decorrido entre a emissão do documento fiscal de compra e o início de operação do equipamento foi de aproximadamente (se mais de 60 dias, informe o motivo no campo reservado para justificativa):
Box com os valores até 15 dias; 16 a 30 dias; 31 a 40 dias, 41 a 50
dias, 51 a 60 dias, .........mais de 360 dias.

2.1.3 O equipamento foi instalado para funcionar como dedicado, isto
é, agregado a um sistema? Se a resposta for NÃO, passe para a questão
2.1.6.
n Sim
n Não
2.1.4 Informe o custo total estimado, em dólares, do sistema ao qual o
equipamento está agregado, incluindo o custo do próprio equipamento:
Box com valores em US$. Após 20.000 de 5.000 em 5.000; a partir
de 100.000 de 10.000 em 10.000; ir nessa escala até 1.500.000.
Acima de 1.500.000.
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ção do sistema ao qual o equipamento está agregado, excluído o próprio equipamento:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Instituição à qual você estava vinculado(a) na época
FAPESP
Capes
CNPq
Finep
Outra fundação vinculada a instituições públicas
Outra fundação vinculada a instituições privadas
Outra instituição pública
Outra instituição privada
Outra — Especifique ___________________________

2.1.6 Foram adquiridos acessórios complementares, mas não essenciais ao funcionamento do equipamento? Se a resposta for NÃO, passe para a questão 2.1.9.
n Sim
n Não
2.1.7 Informe o custo estimado, em dólares, dos acessórios complementares.
Box com valores em US$. Até 1.000 de 200 em 200. Além de 1.000
de 500 em 500. Acima de 50.000.
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2.1.8 Indique a principal fonte que forneceu os recursos para a aquisição dos acessórios complementares:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Instituição à qual você estava vinculado(a) na época
FAPESP
Capes
CNPq
Finep
Outra fundação vinculada a instituições públicas
Outra fundação vinculada a instituições privadas
Outra instituição pública
Outra instituição privada
Outra — Especifique ___________________________

2.1.9 A utilização do equipamento deu-se:
n Exclusivamente em atividades de pesquisa
n Exclusivamente em atividades de ensino
n Predominantemente em atividades de pesquisa, com aln
n
n
n

guma utilização em atividades de ensino
Predominantemente em atividades de pesquisa, com alguma utilização em outras atividades que não de ensino
Predominantemente em atividades de ensino, com alguma utilização em atividades de pesquisa
Predominantemente em atividades de ensino, com alguma utilização em outras atividades que não de pesquisa
Em outras atividades, não predominantemente de pesquisa nem de ensino
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2.1.10 A utilização do equipamento gerou direta ou indiretamente (assinale tantas alternativas quantas forem necessárias):
n Publicação de artigo completo em periódico ou em revisn
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

ta especializada internacional
Publicação de artigo completo em periódico ou em revista especializada nacional
Publicação de artigo completo em anais de congresso ou
de simpósio internacionais
Publicação de artigo completo em anais de congresso ou
de simpósio nacionais
Trabalho de iniciação científica
Dissertação de mestrado
Tese de doutorado
Tese de livre-docência
Serviço de extensão ou de assistência à comunidade
Depósito ou registro de propriedade intelectual (patente)
Receita adicional para ensino, pesquisa ou extensão de serviços à comunidade
Outro — Especifique ___________________________

2.2 Categoria: Manutenção e reparos do equipamento
2.2.1 O prazo de garantia, em meses, dado por parte do fornecedor do
equipamento foi de:
Box com períodos até 3 meses, de 3 a 6; de 6 a 12; de 12 a 18; de 18
a 24; mais de 24.
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2.2.2 Informe se o equipamento tem cobertura de (assinale tantas alternativas quantas forem necessárias):
n
n
n
n
n
n

Contrato permanente de manutenção
Contrato eventual de manutenção
Seguro contra roubo
Seguro contra incêndio
Nenhuma cobertura
Outro tipo de contrato ou de seguro — Especifique______

2.2.3 Onde pode ser executado o serviço de manutenção e de reparos
do equipamento?
n Na instituição à qual você está vinculado(a), mas somenn
n
n
n
n
n

te com peças de reposição importadas
Na instituição à qual você está vinculado(a), mas com peças de reposição nacionais
No país, exceto na instituição à qual você está vinculado(a),
mas somente com peças de reposição importadas
No país, exceto na instituição à qual você está vinculado(a),
mas com peças de reposição nacionais
No país, incluindo a instituição à qual você está vinculado(a), mas somente com peças de reposição importadas
No país, incluindo a instituição à qual você está vinculado(a), mas com peças de reposição nacionais
Somente no exterior

2.2.4 O equipamento já passou por alguma manutenção ou reparo? Se
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a resposta for NÃO, informe o motivo no espaço reservado para justificativa e, em seguida, passe para a questão 2.2.9.
n Sim
n Não
2.2.5 O tempo de parada do equipamento devido à manutenção ou aos
reparos:
n Não interferiu no andamento das pesquisas
n Provocou atrasos sem graves conseqüências no andamen-

to das pesquisas
n Provocou atrasos com graves conseqüências no andamento das pesquisas
n Inviabilizou a obtenção de resultados
2.2.6 Informe qual das situações a seguir é a que mais caracteriza o serviço de manutenção e de reparos do equipamento:
n
n
n
n

Adequado, permitindo plena utilização do equipamento
Razoável
Precário, mas sem prejuízo à utilização do equipamento
Precário e com prejuízo à utilização do equipamento

2.2.7 Estime o custo médio anual, em dólares, necessário apenas para
manutenção e reparos do equipamento:
Box com valores em US$. De 500 em 500.
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2.2.8 Indique a principal fonte de recursos para manutenção e reparos
do equipamento:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Instituição à qual você está vinculado(a)
FAPESP
Capes
CNPq
Finep
Outra fundação vinculada a instituições públicas
Outra fundação vinculada a instituições privadas
Outra instituição pública
Outra instituição privada
Outra — Especifique ____________________________

2.2.9 Os custos de manutenção ou de reparos são ou vão ser rateados
entre os multiusuários?
n Sim
n Não
n Não se aplica
2.2.10 Atualmente o equipamento pode ser considerado (justifique sua
resposta):
n
n
n
n
n

Atualizado e em condições de uso
Obsoleto, mas em condições de uso
Não localizável
Inservível
Inoperante
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2.3 Categoria: Avaliação pelo(a) pesquisador(a)

As questões apresentadas nesta categoria têm por objetivo colher sua avaliação sobre a utilização, manutenção e reparos do equipamento objeto desta consulta.
As 10 (dez) primeiras questões constituem-se de assertivas que
se supõe terem de fato ocorrido ou que estão ocorrendo; solicitamos sua avaliação em cada uma delas, optando por uma das alternativas disponíveis.
Diferentemente, na questão 11 (onze) solicitamos uma avaliação numérica, GERAL, sobre a utilização, manutenção e reparos do equipamento.
2.3.1 A utilização do equipamento foi essencial para a melhoria dos resultados de minhas pesquisas.
n
n
n
n
n

Concordo plenamente com esta afirmação
Concordo com esta afirmação
Discordo desta afirmação
Discordo inteiramente desta afirmação
Não sei avaliar

2.3.2 Os recursos técnicos oferecidos pelo equipamento melhoraram
minhas condições gerais de trabalho.
n Concordo plenamente com esta afirmação
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n
n
n
n

Concordo com esta afirmação
Discordo desta afirmação
Discordo inteiramente desta afirmação
Não sei avaliar

2.3.3 O aprendizado da operação do equipamento deu-se em um intervalo de tempo adequado.
n
n
n
n
n

Concordo plenamente com esta afirmação
Concordo com esta afirmação
Discordo desta afirmação
Discordo inteiramente desta afirmação
Não sei avaliar

2.3.4 Sou (meu grupo de pesquisa é) capaz de utilizar todos os recursos técnicos oferecidos pelo equipamento.
n
n
n
n
n

Concordo plenamente com esta afirmação
Concordo com esta afirmação
Discordo desta afirmação
Discordo inteiramente desta afirmação
Não sei avaliar

2.3.5 A utilização do equipamento foi a principal responsável pelo aumento de minha produção científica.
n Concordo plenamente com esta afirmação
n Concordo com esta afirmação
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n Discordo desta afirmação
n Discordo inteiramente desta afirmação
n Não sei avaliar
2.3.6 Consegui recursos para manutenção e para reparos do equipamento sempre que necessário.
n
n
n
n
n

Concordo plenamente com esta afirmação
Concordo com esta afirmação
Discordo desta afirmação
Discordo inteiramente desta afirmação
Não sei avaliar

2.3.7 Existe facilidade de mão-de-obra qualificada para manutenção e
para reparos do equipamento.
n
n
n
n
n

Concordo plenamente com esta afirmação
Concordo com esta afirmação
Discordo desta afirmação
Discordo inteiramente desta afirmação
Não sei avaliar

2.3.8 Existe facilidade para a obtenção de peças de reposição.
n
n
n
n
n
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2.3.9 Os períodos de paralisação do equipamento para manutenção e
para reparos não afetaram o andamento de minhas pesquisas.
n
n
n
n
n

Concordo plenamente com esta afirmação
Concordo com esta afirmação
Discordo desta afirmação
Discordo inteiramente desta afirmação
Não sei avaliar

2.3.10 As despesas com manutenção e com reparos exigidos pelo equipamento foram compatíveis com a qualidade da pesquisa realizada.
n
n
n
n
n

Concordo plenamente com esta afirmação
Concordo com esta afirmação
Discordo desta afirmação
Discordo inteiramente desta afirmação
Não sei avaliar

2.3.11 Numa escala de 1 (um) a 10 (dez), o meu grau de satisfação com
a forma pela qual o equipamento vem sendo utilizado e com a manutenção e os reparos que vêm sendo realizados é:
n
n
n
n
n
n

1 Muito insatisfeito
2
3
4
5
6
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n
n
n
n

7
8
9
10 Muito satisfeito

3. Dimensão: SITUAÇÃO ATUAL
3.1 Categoria: Condições de uso do equipamento
3.1.1 Considerando como referência o ano de 2003, você poderia afirmar que o equipamento ainda estava em condições de uso? Se a resposta for NÃO, informe o motivo no espaço reservado para justificativa e, em seguida, passe para a questão 4.1.1.
n Sim
n Não
3.1.2 Informe o número aproximado de usuários do equipamento durante o ano de 2003, para cada um dos grupos a seguir:
n Pesquisadores do seu departamento/área
n Pesquisadores de outros departamentos/áreas da sua ins-

tituição
n Pesquisadores de outras instituições
n Alunos de pós-graduação do seu departamento/área
n Alunos de pós-graduação de outros departamentos/áreas
da sua instituição
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n Alunos de pós-graduação de outras instituições
n Alunos de graduação do seu departamento/área
n Alunos de graduação de outros departamentos/áreas da

sua instituição
n Alunos de graduação de outras instituições
n Outros
3.1.3 Informe a periodicidade de uso do equipamento durante o ano
de 2003:
n
n
n
n
n

Contínuo
Todos os dias úteis da semana
Alguns dias da semana
Alguns dias do mês
Esporádico

3.1.4 A capacidade técnica do equipamento para o desenvolvimento de
suas pesquisas, durante o ano de 2003, poderia ser considerada a mais
aprimorada possível?
n Sim
n Não, mas ainda adequada para as necessidades de suas pes-

quisas
n Não, e inadequada para as necessidades de suas pesquisas
n Não sei
3.1.5 No ano de 2003, você (seu grupo de pesquisa) ainda utilizava o
equipamento?
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n Sim
n Não
3.1.6 Você ainda é o responsável imediato pelo equipamento (mesmo
que já tenha sido doado para a sua instituição)? Se a resposta for NÃO,
informe o nome e o e-mail do atual responsável no espaço reservado
para justificativa.
n Sim
n Não
3.1.7 Você pretende substituir o equipamento dentro dos próximos
dois anos? Se a resposta for NÃO, passe para a questão 3.1.10.
n Sim
n Não
3.1.8 Informe o motivo pelo qual você pretende fazer a substituição do
equipamento:
n
n
n
n
n

Obsolescência
Inadequação para as suas pesquisas
Obsolescência e inadequação para as suas pesquisas
Manutenção e reparos cada vez mais inviáveis
Outro — Especifique___________________________

3.1.9 Para essa atualização pretende solicitar recursos à:
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n
n
n
n
n

Instituição à qual você está vinculado(a)
FAPESP
Outra(s) fonte(s) de fomento
Instituição à qual você está vinculado(a) e à FAPESP
Instituição à qual você está vinculado(a) e a outra(s) fonte(s) de fomento
n FAPESP e a outra(s) fonte(s) de fomento
n Instituição à qual você está vinculado(a), à FAPESP e a outra(s) fonte(s) de fomento
n Ainda não sei
3.1.10 A sua escolha, hoje, por um modelo/marca de equipamento para substituir o atual, seria determinada principalmente por:
n Informações obtidas com outros pesquisadores
n Revistas ou catálogos especializados
n Experiência prévia com o equipamento, adquirida em oun
n
n
n
n
n
n
n

tro local de trabalho no exterior
Experiência prévia com o equipamento, adquirida em outro local de trabalho no país
Experiência adquirida com a utilização do equipamento
Sugestão do fornecedor
Preço ou oportunidades do momento
Exclusividade do fabricante
Facilidade de assistência técnica
Facilidades oferecidas pelo fornecedor, excetuando assistência técnica
Outro — Especifique ____________________________
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3.2 Categoria: Ambiente ao qual o equipamento está agregado
3.2.1 O equipamento está atualmente localizado:
n Na sua sala de trabalho
n Em outra sala, na instituição à qual você está vinculado(a)
n Em outra instituição que não aquela à qual você está vin-

culado(a)
n Em outro local — Especifique____________________
3.2.2 Informe o tipo de controle de acesso ao ambiente no qual o equipamento pode ser localizado:
n Acesso restrito, controlado apenas por você
n Acesso restrito, controlado por você e/ou seu grupo de
n
n
n
n

pesquisa
Acesso público, controlado por você e/ou seu grupo de
pesquisa
Acesso público, controlado por terceiros
Acesso público, sem controle
Outro — Especifique___________________________

3.2.3 Informe se o espaço físico que abriga o equipamento possui (assinale tantas alternativas quantas forem necessárias):
n Contrato permanente de manutenção
n Contrato eventual de manutenção
n Seguro contra roubo
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n Seguro contra incêndio
n Nenhuma cobertura
n Outro tipo de contrato ou de seguro — Especifique______
3.2.4 Informe qual das condições a seguir é a que mais caracteriza o serviço de manutenção do espaço físico que abriga o equipamento (considerar como manutenção qualquer atividade necessária à utilização e conservação do local como, por exemplo, limpeza, pequenos reparos, pintura etc.):
n
n
n
n

Adequado, permitindo plena utilização do equipamento
Razoável
Precário, mas sem prejuízo à utilização do equipamento
Precário e com prejuízo à utilização do equipamento

3.2.5 Estime o custo médio anual, em dólares, necessário para manutenção e reparos do espaço físico que abriga o equipamento:
Box com valores em US$. De 500 em 500

3.2.6 Indique a principal fonte de recursos para a manutenção do espaço físico que abriga o equipamento:
n
n
n
n
n

Instituição à qual você está vinculado(a)
FAPESP
Capes
CNPq
Finep
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n
n
n
n
n

Outra fundação vinculada a instituições públicas
Outra fundação vinculada a instituições privadas
Outra instituição pública
Outra instituição privada
Outra — Especifique ___________________________

3.2.7 Os custos de manutenção do espaço físico que abriga o equipamento são ou vão ser rateados entre os multiusuários?
n Sim
n Não
n Não se aplica
3.2.8 O local em que se encontra o equipamento é provisório? Se a resposta for NÃO, passe para a questão 3.3.1.
n Sim
n Não
3.2.9 Está prevista a mudança de local do equipamento nos próximos
dois anos? Se a resposta for NÃO, informe o motivo no campo reservado para justificativa e passe para a questão 3.3.1.
n Sim
n Não
3.2.10 Para essa mudança pretende solicitar recursos à:
n Instituição à qual você está vinculado(a)
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n
n
n
n

FAPESP
Outra(s) fonte(s) de fomento
Instituição à qual está vinculado(a) e à FAPESP
Instituição à qual está vinculado(a) e a outra(s) fonte(s) de
fomento
n FAPESP e a outra(s) fonte(s) de fomento
n Instituição à qual está vinculado(a), à FAPESP e a outra(s)
fonte(s) de fomento
n Ainda não sei
3.3 Categoria: Avaliação pelo(a) pesquisador(a)

As questões apresentadas nesta categoria têm por objetivo colher sua avaliação sobre a utilização, manutenção e reparos do equipamento objeto desta consulta DURANTE O ANO DE 2003.
As 10 (dez) primeiras questões constituem-se de assertivas que
se supõe terem de fato ocorrido ou que estão ocorrendo; solicitamos sua avaliação em cada uma delas, optando por uma das alternativas disponíveis.
Diferentemente, na questão 11 (onze) solicitamos uma avaliação numérica sobre a utilização, manutenção e reparos do
equipamento durante o ano de 2003.
3.3.1 Ainda consigo realizar minhas pesquisas com o equipamento.
n Concordo plenamente com esta afirmação
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n
n
n
n

Concordo com esta afirmação
Discordo desta afirmação
Discordo inteiramente desta afirmação
Não sei avaliar

3.3.2 A manutenção e os reparos no equipamento foram executados sempre que necessários.
n
n
n
n
n

Concordo plenamente com esta afirmação
Concordo com esta afirmação
Discordo desta afirmação
Discordo inteiramente desta afirmação
Não sei avaliar

3.3.3 A capacidade técnica do equipamento continua atendendo às necessidades de minhas pesquisas.
n
n
n
n
n

Concordo plenamente com esta afirmação
Concordo com esta afirmação
Discordo desta afirmação
Discordo inteiramente desta afirmação
Não sei avaliar

3.3.4 Foi correta a decisão de adquirir esse equipamento sob o ponto
de vista das minhas pesquisas.
n Concordo plenamente com esta afirmação
n Concordo com esta afirmação
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n Discordo desta afirmação
n Discordo inteiramente desta afirmação
n Não sei avaliar
3.3.5 Outros pesquisadores (grupos de pesquisa) se beneficiaram da aquisição do equipamento.
n
n
n
n
n

Concordo plenamente com esta afirmação
Concordo com esta afirmação
Discordo desta afirmação
Discordo inteiramente desta afirmação
Não sei avaliar

3.3.6 A manutenção e a conservação do espaço físico que abriga o equipamento são adequadas.
n
n
n
n
n

Concordo plenamente com esta afirmação
Concordo com esta afirmação
Discordo desta afirmação
Discordo inteiramente desta afirmação
Não sei avaliar

3.3.7 As condições de iluminação, de conforto térmico e de acústica do
espaço físico que abriga o equipamento são adequadas.
n Concordo plenamente com esta afirmação
n Concordo com esta afirmação
n Discordo desta afirmação
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n Discordo inteiramente desta afirmação
n Não sei avaliar
3.3.8 As condições de segurança permitem operar o equipamento dentro dos padrões aceitáveis de risco.
n
n
n
n
n

Concordo plenamente com esta afirmação
Concordo com esta afirmação
Discordo desta afirmação
Discordo inteiramente desta afirmação
Não sei avaliar

3.3.9 O espaço físico disponível para o equipamento é adequado.
n
n
n
n
n

Concordo plenamente com esta afirmação
Concordo com esta afirmação
Discordo desta afirmação
Discordo inteiramente desta afirmação
Não sei avaliar

3.3.10 As condições de acesso ao ambiente de utilização do equipamento são adequadas.
n
n
n
n
n
38
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Discordo inteiramente desta afirmação
Não sei avaliar
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3.3.11 Numa escala de 1 (um) a 10 (dez), o meu grau de satisfação com
a forma pela qual utilizei o equipamento durante o ano de 2003 é:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

1 Muito insatisfeito
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Muito satisfeito

4. Dimensão: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
4.1 Categoria: Sobre o equipamento
4.1.1 Desde a aquisição até o final do ano de 2003 o equipamento recebeu algum tipo de atualização com a finalidade de melhoria de capacidade técnica (excluindo as manutenções e os reparos)? Se a resposta for NÃO, passe para a questão 4.2.1.
n Sim
n Não
4.1.2 Indique a principal fonte de recursos para essa atualização:
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n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Instituição à qual você estava vinculado(a) na época
FAPESP – Programa de Infra-Estrutura
FAPESP – Reserva Técnica
FAPESP – Outros programas
Capes
CNPq
Finep
Outra fundação vinculada a instituições públicas
Outra fundação vinculada a instituições privadas
Outra instituição pública
Outra instituição privada
Outra — Especifique ___________________________

4.1.3 Informe o custo estimado, em dólares, da atualização do equipamento, excluindo as manutenções e os reparos:
Box com valores em US$. Até 1.000 de 200 em 200. Além de 1.000
de 500 em 500. Acima de 50.000

4.2 Categoria: Sobre outros equipamentos
4.2.1 Algum equipamento foi adquirido antes de 1995, sob sua responsabilidade, com custo de aquisição igual ou maior que US$ 20.000,00, com
recursos da FAPESP? Se a resposta for NÃO, passe para a questão 4.3.1.
n Sim
n Não
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4.2.2 Esse equipamento, adquirido antes de 1995, atualmente pode ser
considerado:
n
n
n
n
n

Atualizado e em condições de uso
Obsoleto, mas em condições de uso
Não localizável
Inservível
Inoperante

4.2.3 Esse equipamento, adquirido antes de 1995, recebeu algum tipo
de atualização com a finalidade de melhoria de capacidade técnica (excluindo as manutenções e os reparos)? Se a resposta for NÃO, passe para a questão 4.3.1.
n Sim
n Não
4.2.4 Indique a principal fonte de recursos para essa atualização:
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Instituição à qual você estava vinculado(a) na época
FAPESP – Programa de Infra-Estrutura
FAPESP – Reserva Técnica
FAPESP – Outros programas
Capes
CNPq
Finep
Outra fundação vinculada a instituições públicas
Outra fundação vinculada a instituições privadas
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n Outra instituição pública
n Outra instituição privada
n Outra — Especifique ___________________________
4.3 Categoria: Gerais
4.3.1 Você solicitou qualquer tipo de auxílio à FAPESP nos últimos 18
meses?
n Sim
n Não
4.3.2 Comentários adicionais que você queira fazer.

4.3.3 A FAPESP agradece muito a sua colaboração. Por favor, informe
o tempo gasto com o preenchimento deste questionário:
n Horas
n Minutos
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