
Plano de Ação-CSA-FW 

Ações para Divulgação dos Processos de Avaliação 2020 

Recursos CSA-FW R$ 21.256,39  

AÇÕES COM BASE NOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DOCENTE PELO DISCENTE 

Título da 

Ação 

(o que?) 

Referência à 

Avaliação Docente 

pelo Discente 

Justificativa (Por 

que?) 

Detalhamento da Ação (Como?) Custo Estimado 

Divulgação 

dos resultados 

da Avaliação 

docente pelo 

Discente 

Instrumento da 

Avaliação Docente 

Baixo índice de 

satisfação dos 

estudantes em relação 

ao feedback dos 

docentes  

Divulgar os resultados da Avaliação Docente pelo 

discente para todos servidores e alunos do 

campus, através da Página do Facebook , do 

Instagram da CSA,  do site do campus e por  e-

mail. 

Produção de vídeos de docentes motivando os 

discentes para participarem das avaliações. 

S/ Custo 

  

 



Plano de Melhorias com Base nos Resultados da Avaliação Docente pelo Discente (2020) 

AÇÕES COM BASE NOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DOCENTE PELO DISCENTE 

Título da 

Ação 

(o que?) 

Referência à 

Avaliação Docente 

pelo Discente 

Justificativa (Por 

que?) 

Detalhamento da Ação (Como?) Custo Estimado 

Interação 

com a 

Calourada 

Instrumento da 

Avaliação Docente 

pelo Discente 

Desconhecimento dos 

calouros sobre os 

processos de avaliações 

que ocorrem na 

instituição. Momento 

para apresentar a CSA 

do campus aos 

estudantes.  

Brincadeiras de recepção aos calouros/ veteranos 

para integração e divulgação da CSA/CPA 

S/C 

Percepção 

dos docentes 

ao 

questionário 

em vigor   

Instrumento da 

Avaliação Docente 

Desinteresse de muitos 

docentes em relação ao 

instrumento em vigor. 

Criação de uma pesquisa por meio de um 

questionário sobre o Instrumento da Avaliação 

Docente. O questionário será enviado aos 

docentes e os resultados serão analisados pela 

CSA e encaminhados para a CPA/PROGEP e 

PROGRAD. 

S/C 



Feedback 

com os 

Departament

o sobre a 

pesquisa 

realizada  

Instrumento da 

Avaliação Docente 

Desinteresse de muitos 

docentes em relação ao 

instrumento em vigor. 

Reunião com os departamentos sobre os 

resultados da pesquisa que foi realizada com os 

docentes do campus sobre o instrumento aplicado 

na Avaliação docente pelo discente, com as 

respostas da CPA/PROGEP e PROGRAD. 

 

S/C 

  

  

  

Plano de Melhorias com Base nos Resultados do Instrumento de Avaliação 2020 

EIXO  1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

1.1 Planejamento e Avaliação Institucional 

Título da 

Ação 

(o que?) 

Referência à 

autoavaliação 

institucional 

Justificativa (Por 

que?) 

Detalhamento da Ação (Como?) Custo Estimado 



Feedback aos 

Setores/unida

des 

Instrumento de 

Autoavaliação 

Institucional   

Necessidade de 

realizar a transparência 

dos serviços prestados, 

e também para que a 

comunidade a 

acadêmica conheça os 

motivos de algum 

processo não ser   

efetivamente 

contemplado ou 

implantado.    

 Encaminhar para cada setor, por meio de um 

memorando, as potencialidades e fragilidades 

apontadas pela comunidade acadêmica no 

processo de Avaliação Institucional, para que 

cada setor possa realizar as melhorias apontadas 

e/ou responder os questionamentos  

 S/C 



Fortalecimen

to da equipe 

da Comissão 

Setorial do 

campus 

Frederico 

Westphalen 

(CSA/FW). 

Questões Gerais 1.1 

Como você avalia a 

divulgação dos 

resultados da 

Pesquisa de 

Autoavaliação 

Institucional na sua 

unidade/subunidade? 

Resposta:  

Essa ação tem como 

objetivo mais 

melhorias nas 

condições de trabalho 

da CSA/FW, de 

viabilizar um trabalho 

mais efetivo da 

comissão e mais a 

necessidade de 

divulgação das ações 

realizadas pela 

CSA/FW, sanando 

dificuldades apontadas 

no relatório de 

Autoavaliação 

institucional de 2019. 

Devido à demanda de 

atividades 

burocráticas, como 

reuniões, relatórios, 

plano de ação, sala de 

aula entre outros, se 

faz necessário bolsista. 

  

Contratação de bolsista que auxiliará nos 

trabalhos da CSA/FW, tais como, na divulgação 

/sensibilização da importância da participação de 

todos na avaliação institucional, nas publicações 

dos resultados no mailing interno, no site, 

instagram Facebook institucional e aumentando e 

melhorando assim a divulgação das ações da 

CSA/FW. 

 

R$ 3.000,00 



Divulgação 

sobre as 

avaliações 

que ocorrem 

na UFSM  

Questões Gerais 1.1 

Como você avalia a 

divulgação dos 

resultados da 

Pesquisa de 

Autoavaliação 

Institucional na sua 

unidade/subunidade?  

Essa ação possui como 

objetivo criar um 

material de divulgação 

por e-mail, para ser 

enviado a todos os 

discentes do campus, 

explicando sobre as 

avaliações que 

ocorrem no campus  

Será criado um material explicando as diversas 

avaliações que ocorre na UFSM e será solicitado 

aos coordenadores de curso que enviem aos 

alunos de seus cursos. 

S/ Custo 

Participação 

CSA/FW nas 

Semanas 

Acadêmicas 

dos cursos do 

campus 

Frederico 

Westphalen. 

Questões Gerais 1.1 

Como você avalia a 

dos resultados 

divulgação da 

Pesquisa de 

Autoavaliação 

Institucional na sua 

unidade/subunidade? 

Ampliar o 

conhecimento, 

divulgando os 

resultados e 

ressaltando a 

importância da 

participação dos 

discentes na Avaliação 

Institucional , na 

Avaliação docente e no 

ENADE 

A CSA/FW terá uma participação na programação 

das Semanas Acadêmicas para divulgar as 

avaliações da instituição, caso elas ocorram no 

modo online. 

 

 

S/ Custo 

  

  



  

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

2.1: Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

Título da 

Ação 

(o que?) 

Referência à 

autoavaliação 

institucional 

Justificativa (Por 

que?) 

Detalhamento da Ação (Como?) Custo Estimado 

         

2.2: Responsabilidade Social da Instituição 

Título da 

Ação 

(o que?) 

Referência à 

autoavaliação 

institucional 

Justificativa (Por 

que?) 

Detalhamento da Ação (Como?) Custo Estimado 

          

  



  

  

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

3.1: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

Título da 

Ação 

(o que?) 

Referência à 

autoavaliação 

institucional 

Justificativa (Por 

que?) 

Detalhamento da Ação (Como?) Custo Estimado 

     

3.2: Comunicação com a Sociedade 

Título da 

Ação 

(o que?) 

Referência à 

autoavaliação 

institucional 

Justificativa (Por 

que?) 

Detalhamento da Ação (Como?) Custo Estimado 

 Criação do 

Instagram   

   Ampliar os canais de 

comunicação com a 

 Criar uma conta do Instagram para a CSA-FW, para 

ter mais um canal de comunicação com a 

 S/C 



comunidade 

acadêmica  

comunidade acadêmica, que servirá para divulgar as 

avaliações e interagir com os seguidores 

          

3.3: Políticas de atendimento aos discentes 

Título da 

Ação 

(o que?) 

Referência à 

autoavaliação 

institucional 

Justificativa (Por 

que?) 

Detalhamento da Ação (Como?) Custo Estimado 

     

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

4.1: Políticas de Pessoal 

Título da 

Ação 

(o que?) 

Referência à 

autoavaliação 

institucional 

Justificativa (Por 

que?) 

Detalhamento da Ação (Como?) Custo Estimado 



          

4.2: Organização e Gestão da Instituição 

Título da 

Ação 

(o que?) 

Referência à 

autoavaliação 

institucional 

Justificativa (Por 

que?) 

Detalhamento da Ação (Como?) Custo Estimado 

  

Transparênci

a  dos 

Recursos da 

CSA 

  

3.1 do Segmento 

Gestor 

  

 Dar transparência aos 

recursos utilizados 

pela CSA 

Divulgação do Relatório da Execução Financeira do 

Plano de Ação 2020 para toda a comunidade 

acadêmica 

  

S/Custo 

4.3: Sustentabilidade Financeira 

Título da 

Ação 

(o que?) 

Referência à 

autoavaliação 

institucional 

Justificativa (Por 

que?) 

Detalhamento da Ação (Como?) Custo Estimado 



          

   

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA 

Dimensão 5.1: Infraestrutura Física 

Título da 

Ação 

(o que?) 

Referência à 

autoavaliação 

institucional 

Justificativa (Por 

que?) 

Detalhamento da Ação (Como?) Custo Estimado 

 Rede 

Eduroam  

   Baixo índice de   

satisfação em relação à 

rede Wi-fi 

Divulgar a forma de acesso à rede eduroam, pois 

muitos discentes e servidores ainda não sabem como 

acessá-la. 

S/C  

 Internet   Melhoria   Baixo índice de   

satisfação em relação à 

disponibilidade 

 Ações de melhoria na rede de internet, como a 

instalação de equipamentos com recursos da CSA e 

ainda solicitar recursos à Direção/Reitoria para a 

melhoria do sinal do campus para atender os 

apontamentos realizados na autoavaliação 

R$ 11.536,39  



institucional por meio de aquisição de roteadores 

wifi e switch 

 

 

REDE 

Título da 

Ação 

(o que?) 

Referência à 

Avaliação Docente 

pelo Discente 

Justificativa (Por 

que?) 

Detalhamento da Ação (Como?) Custo Estimado 

 Auxílio 

Digital  

 REDE Alunos de baixa renda 

não estão 

acompanhando o 

REDE por falta de  

recursos para ter um 

Plano de Internet. 

Será disponibilizado recursos por meio de bolsas 

para estudantes que necessitam de plano de 

internet para ter acesso às aulas pelo REDE. 

Serão ofertadas 28 bolsas , de R$ 60,00 cada uma, 

sendo que a seleção será por meio de um edital 

aos alunos do BSE que não foram contemplados 

pelo edital da PRAE do Auxílio Digital. O aluno 

contemplado pelos critérios do edital da CSA terá 

direito a 4 meses de bolsa de R$ 60,00 mensal, 

para acompanhar o rede.   

R$ 6.720,00  

 

  



 

Formação 

Continuada/ 

docente 

REDE Dificuldades que os 

docentes encontram em 

ministrar aulas por 

meio do REDE, neste 

período de 

distanciamento social  

Será divulgado os cursos de formação que a CSA 

do Centro de Educação está organizando ( 

seminários) para os docentes do campus de 

Frederico Westphalen participarem. 

S/C 

Aplicação dos Recursos 2020- Comissão Setorial de Avaliação de Frederico Westphalen -CSA-FW.  Frederico Westphalen, 06 de agosto 

de 2020 

Custeio: R$ 9.720,00  

Capital: R$ 11.536,39                                                                                                  Silvane Brand Fabrizio, 

Total de Recursos : R$ 21.256,39                                                          Coordenadora CSA-FW                                                                                                


