
1.Relatório de execução do Plano de Ação 2014/Ações Realizadas no CESNORS;

Quadro I

Eixo Ações Planejadas
Ações Realizadas Recursos Utilizados

Valores (R$) Fonte
EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Dimensão 8: 
Planejamento e

Avaliação
Institucional

1. Bolsistas para
auxiliar os 
trabalhos da
Comissão setorial

Os  Bolsistas  participaram
ativamente  
do  processo  de
autoavaliação no
Centro,  acompanharam  a
execução  do  plano  de
ação  e  organização  do
trabalho
inerente a CSA

R$ 5.000,00 (2
bolsistas  1 para 
FW e outro para 
PM)

CSA

2. Divulgação das
Avaliações 
anteriores 

Divulgação dos resultados 
e da importância nas 
semanas acadêmicas dos 
cursos, reuniões de  
docentes/departamentos e 
TAEs 
Divulgação no mailing 
interno dos servidores, do 
link com informações sobre
o Plano de Ação e os 
resultados da CSA/CPA
Divulgação aos DAs via e-
mail

Sem/Custo

3. Lançamento
Campanha da
autoavaliação
institucional 2014

Ação em conjunto entre a 
assessoria e os TAE's,
Docentes, DAs, DCE para 
sensibilizar sobre a
Importância de autoavaliar
cartaz espalhados pelo 
Centro com as ações  
realizadas pela CSA.
Divulgação  no Facebook 
institucional, mailing 
interno, Site

Sem Custo

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Dimensão 1: Missão
e  o  Plano  de
Desenvolvimento
Institucional

1.Acompanhament
o  das  ações  por
meio  do  Sistema
de
Gerenciamento de
Projetos  com  foco
no PDI

Em desenvolvimento 
somente para 2015

Sem Custo

Dimensão 3: 
Responsabilidade 
Social da Instituição

1.  Campanha  de
educação
ambiental 

Foi feita uma campanha de
educação ambiental 
(redução do consumo de 
energia elétrica e água, 
separação de lixo 
responsável pelo cuidado 
pelo ambiente , etc.) com o
apoio de bolsistas (1 em 

Bicicletário R$

Total R$ 1798,00

Bolsistas R$ 4.
500,00 (250,00
cada

 CSA



cada campus) e 
professores responsáveis 
pela execução. 
Sensibilização pelo projeto 
UFSM Sustentável

2.  Campanha de
utilização de 
Bicicletas

Foi  realizado uma 
campanha chamada 
 Primavera (um dia sem 
carro) para sensibilizar a 
comunidade acadêmica  
sobre a importância
de usar a bicicleta como
meio de transporte

Sem Custo

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS

Dimensão  2:
Políticas  para  o
Ensino,  Pesquisa  e
Extensão

Divulgação do
PPC

Foi Divulgado o PPC com
as informações no banner
no link do site no facebook
institucional do CESNORS
aos acadêmicos
-Cada coordenação se 
encarregou
de divulgar o PPC de cada 
curso,
o coordenador e a 
secretaria de
curso receberam o PPC 
impresso
- Ação com os DAs de 
cada curso
para que incentivem os 
colegas a
conhecer o PPC no site
Campanha no face pela 
assessoria

Sem custos

Dimensão 4: 
Comunicação com 
a Sociedade

Projeto Assessoria
de Comunicação 
do
CESNORS

 Foi elaborado  um plano 
de comunicação anual com
as seguintes ações: 
1) estabelecimento de 
canais de comunicação 
com a comunidade interna 
(jornal mural – um em cada
campus )
2) assessoria de imprensa:
envio contínuo de releases
para mídia local e regional 
com objetivo de alcançar 
visibilidade positiva;
3) UFSM – FW e Palmeira 
Digital: atualização do site 
do Centro, e inserção 
institucional no facebook;
4) planejamento e 
execução de eventos 
institucionais  vinculados à 
direção do Centro
5) Calendarização: escolha
de 4 datas, aniversário de 
Centro, dia do estudante, 
dia do professor e do 
servidor público para 

2 Câmera Digital 
reflex de lente 
único R$ .2.699,00
( R$ 5.398,00) 
( aguardando a 
entrega)

2 Gravador voz 
digital R$ 290,00

6 Porta Baner R$ 
127,40 

Total R$ 762,00

Caixa  som
c/amplificadora  R$
1200,00

CSA 



realizar integração do 
público interno., em  1 só 
evento, que foi realizado 
no campus de FW e PM no
dia 16 de outubro, 
aniversário do centro, 
nesse dia teve o  encontro 
de talentos com a 
presença da PROGEP e 
do Reitor.
Divulgação  da
autoavaliação institucional,
Foi promovido campanhas 
de doação de sangue, 
Pascoa e Natal solidário 
para arrecadação de 
doces/bombons para 
crianças carentes do 
PROMENOR e outas 
atividades que constam em
anexo

Dimensão 9: 
Políticas de 
atendimento aos 
discentes

Apoio/Recursos 
aos Das do Centro

Foi oferecido apoio/auxilio 
financeiro para eventos 
(semana
acadêmica). Como diárias, 
material de expediente, 
bolsas e outros conforme 
necessidade de cada DA

R$ 13.000,00 CSA

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO

Dimensão 5: Políticas
de Pessoal

Ações para 
qualidade de vida 
do servidor 

A  assessoria  divulgou
todos  os  eventos  de
capacitação  da  PROGEP
e da organização.

Os servidores receberam, 
via e-mail um cartão 
comemorativo no dia do 
seu aniversário, 
demonstrando assim, a 
gratidão e o 
reconhecimento que a 
Universidade tem pelos 
colaboradores.
Show de talento/encontro 
musical para comemorar 
as datas como dia do 
Servidor Público, dia do 
professor no aniversário do
Centro, para integração 
dos colegas 
Comunicação de todas as 
atividades  realizadas pelo 
cento, via e-mail.
Calendário  institucional 
2015 que será entregue  
aos servidores do Centro, 
aos terceirizados   

Aquisição de Ar  

Ar R$ 5 600,00 CSA



Condicionado para o 
Centro de Convivência dos
Servidores de PM e FW

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA

DIMENSÃO  7:
INFRAESTRUTURA

Arborização e 
espaço de lazer do
CESNORS 

Continuação do projeto de
arborização e espaço de
lazer do CESNORS –
Palmeira das Missões e
Frederico Westphalen,
através do gerenciamento
de professores e TAE's
responsáveis pela  
execução
e bolsistas (1 em cada
campus) Para plantar e 
cultivar os jardins
50 Bancos para jardins

R$5.000,00 (2
bolsistas)

Bancos  R$
24.000,00

CSA

Cobertura/passarel
a FW para 
melhorar a 
acessibilidade e 
para melhor 
atender a 
comunidade
acadêmica 

Cobertura ligando o bar
com os 2 blocos da 
Florestal/SI
Total de 60.70m x2 largura
( ligação entre
os 2, continuação das que 
já
existem)

R$ 15.000,00 CSA

Chapelão/quiosqu
e/ DECK
pequeno PM

Quiosque Pequeno em 
PM,  entre o RU e o 
quioski dos Das, para 
melhorar a qualidade de 
vida 

Obra R$ 15.210,00 CSA

Ar condicionado 
FW/PM

Cobertura de ar para as 
salas de aula
Orçamento PM- 87.216,00
Orçamento FW- 78.487,00
TOTAL deR$ 165.703,00.
Foi solicitado a Reitoria e a
Prolan, mas ainda não foi 
executado por falta de 
recursos. 

Não realizado
Reitoria/Pro
plan

• Recursos CSA R$ 94.000,00
• Recursos Centro R$ R$ 2.758,00
• Total de Recursos  R$ 96.758,00


