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1 – APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO

Tendo  por  finalidade  a  transparência  através  da  prestação  de  contas,

apresentamos este relatório com a descrição das atividades e ações desenvolvidas em

2016  pela  Comissão  Setorial  de  Avaliação  do  Núcleo  de  Tecnologia  Educacional

(CSA/NTE).

O recurso foi recebido parcialmente ao final de agosto/2016, R$ 29.020,00, apenas

na natureza de despesa Material de Consumo (3.3.9.0.30). Dessa forma, não foi possível

realizar as ações previstas no que diz respeito a equipamentos e material permanente,

em especial.

A seguir serão apresentados os Dados de Identificação, o Plano de Ação NTE –

2016,  a Execução Financeira do Plano de Ação – 2016, e,  por fim,  a Conclusão. Na

sequência, seguem os anexos.
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2 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

2.1 – Unidade

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Gabinete do Reitor (GR)

Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE)

Av. Roraima, n. 1.000, Cidade Universitária, Prédio 14

Bairro Camobi, CEP 97105-900, Santa Maria – RS.

2.2 – Comissão Setorial de Avaliação do Núcleo de Tecnologia Educacional 

responsável pelo Plano de Ação do NTE – 2016  

Representante na Comissão Permanente de Avaliação – CPA da UFSM pelo NTE:

Docente: Prof. Paulo Roberto Colusso – SIAPE 3287593.

Conforme a Portaria 004/NTE de 06 de junho de 2016, os membros da Comissão

Setorial de Avaliação do Núcleo de Tecnologia Educacional são:

Docentes: Paulo Roberto Colusso – SIAPE 3287593

Reisoli Bender Filho – SIAPE 1925677

Técnicos Administrativos Alcir Luciany Lopes Martins – SIAPE 1829592

em Educação: Alexandre Schlöttgen – SIAPE 1760208

Elizeu da Silva Costa Junior – SIAPE 1076062

Evandro Alcir Meyer – SIAPE 2296272

Juliana Martinelli – SIAPE 1833925

Lauren Kleinert Londero – SIAPE 1827706

Veronica Ventorini – SIAPE 1005264

Victor Matheus Portela Ribeiro – SIAPE 1913892

Discente: Ana Kátia Karkow – Matrícula 201422226
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3 – PLANO DE AÇÃO DO NTE – 2016

O Plano de Ação do Núcleo de Tecnologia Educacional 2016 está dividido em cinco

eixos: 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

→ Dimensão 8: Planejamento e Avaliação Institucional

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional

→ Dimensão 1: Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

→ Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição

Eixo 3: Políticas Acadêmicas

→ Dimensão 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão

→ Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade

Eixo 4: Políticas de Gestão

→ Dimensão 5: Políticas de Pessoal (Docente e Técnico Administrativo)

→ Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição

Eixo 5: Infraestrutura Física

→ Dimensão 7: Infraestrutura Física
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Eixo 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação Institucional

Nº da
Ação

Título da Ação
(O quê?)

Justificativa
(Por quê?)

Detalhamento da Ação
(Como?)

Como será efetivado? Custo estimado

01 Organização e 
estruturação da 
Comissão Setorial 
de Avaliação -  
CSA/NTE.

Para que seja 
viável o trabalho da
Comissão Setorial 
de Avaliação do 
NTE.

Através das ações 
definidas neste Plano 
de Ação.

Acompanhamento da 
execução das ações 
previstas pela 
CSA/NTE no Plano de 
Ação.

Sem custos.

Tarefa da 
CSA/NTE.

02 Lançamento da 
campanha de 
autoavaliação 
institucional 2016.

Sensibilização da 
importância de 
autoavaliar.

Ação em conjunto entre
as coordenações de 
polos e a CSA/NTE, 
para sensibilizar sobre 
a importância de 
autoavaliar.

Divulgação pela 
CSA/NTE a toda 
comunidade 
acadêmica.

Material de 
divulgação.

R$ 6.000,00

Eixo 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Dimensão 1: Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

Nº da
Ação

Título da Ação
(O quê?)

Justificativa
(Por quê?)

Detalhamento da Ação
(Como?)

Como será efetivado? Custo estimado

01 Acompanhamento 
das análises das 
avaliações de 
2016.

Para acompanhar 
o desenvolvimento 
das ações, 
comparando o 
resultado dos 
indicadores de 
2014 e 2016.

Reuniões periódicas da
CSA para 
acompanhamento da 
avaliação.

Através de ações que 
serão estipuladas nas 
reuniões da CSA/NTE.

Sem custos.

Tarefa da 
CSA/NTE.

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição

Nº da
Ação

Título da Ação
(O quê?)

Justificativa
(Por quê?)

Detalhamento da Ação
(Como?)

Como será efetivado? Custo estimado

01 Apoio às ações  de 
conscientização e 
prevenção do 
HUSM.

Integração da 
universidade com a
comunidade, 
através do NTE.

Campanhas sobre 
gripe H1N1, Zika vírus, 
violência sexual etc..

Produção de material 
de divulgação (vídeos, 
ilustrações, folders, 
cartazes).

Cartazes, folders 
e material de 
expediente.

R$ 6.000,00
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Eixo 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão

Nº da
Ação

Título da Ação
(O quê?)

Justificativa
(Por quê?)

Detalhamento da Ação
(Como?)

Como será efetivado? Custo estimado

01 Divulgação de 
oportunidades para
estudantes.

Incentivar os 
estudantes a 
participarem de 
projetos de 
pesquisa e/ou 
iniciação científica.

Divulgar as 
oportunidades de bolsa
de pesquisa, extensão 
e ensino a alunos da 
UFSM.

Criação de informativo 
atualizado 
periodicamente, 
divulgando as 
oportunidades de bolsa,
de pesquisa, extensão 
e trabalho para os 
estudantes através do 
site do NTE.

Sem custos.

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade

Nº da
Ação

Título da Ação
(O quê?)

Justificativa
(Por quê?)

Detalhamento da Ação
(Como?)

Como será efetivado? Custo estimado

01 Assessoria de 
Comunicação do 
NTE/UFSM.

Proporcionar maior
visibilidade ao 
Núcleo e 
aperfeiçoar a 
comunicação 
interna e externa.
Implantar trabalho 
de assessoria de 
comunicação.

Elaboração de um 
projeto de assessoria 
de comunicação do 
NTE, via web.

Elaboração de um 
plano de comunicação 
anual com as seguintes
ações:
1) estabelecimento de 
canais de comunicação 
com a comunidade 
interna; 
2) assessoria de 
imprensa: envio 
contínuo de releases 
para mídia local e 
regional com objetivo 
de alcançar visibilidade 
positiva; e
3) atualização do site 
do NTE/UFSM.

Sem custos.

Tarefa da 
Comunicação 
Equipe 
Multidisciplinar.
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Eixo 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO

Dimensão 5: Políticas de Pessoal (Docente e Técnico Administrativo)

Nº da
Ação

Título da Ação
(O quê?)

Justificativa
(Por quê?)

Detalhamento da Ação
(Como?)

Como será efetivado? Custo estimado

01 Apoio à 
participação em 
eventos de gestão 
interna.

Para capacitação 
de todos os 
colaboradores do 
NTE.

Através de cursos de 
capacitação de gestão 
das atividades internas 
do NTE.

Instrutores da UFSM 
ministrando cursos de 
capacitação. 

Material de 
expediente
R$ 6.000,00

02 Pagamento de dois
instrutores de curso
e concurso.

Para capacitação 
de todos os 
colaboradores do 
NTE.

Pagamento de 
instrutores para 
ministrarem cursos de 
capacitação no NTE.

Instrutores da UFSM 
ministrando cursos de 
capacitação. 

Pelo curso:
R$ 696,52

INSS:
R$ 139,30

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição

Nº da
Ação

Título da Ação
(O quê?)

Justificativa
(Por quê?)

Detalhamento da Ação
(Como?)

Como será efetivado? Custo estimado

01 Materiais de 
consumo 
necessários para 
viabilizar o trabalho
dos colaboradores 
do NTE.

Para melhorar a 
qualidade e 
agilidade do 
trabalho.

Produtos que tenham 
descrição no registro 
de compras da UFSM 
e/ou sejam solicitados 
ao DEMAPA (via 
pregão).

Via empenho. R$ 6.000,00

02 Materiais 
permanentes 
necessários para 
viabilizar o trabalho
dos colaboradores 
do NTE.

Para melhorar a 
qualidade e 
agilidade do 
trabalho.

Produtos que tenham 
descrição no registro 
de compras da UFSM 
e/ou sejam solicitados 
ao DEMAPA (via 
pregão).

Via empenho. R$ 12.000,00
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Eixo 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA

Dimensão 7: Infraestrutura Física

Nº da
Ação

Título da Ação
(O quê?)

Justificativa
(Por quê?)

Detalhamento da Ação
(Como?)

Como será efetivado? Custo estimado

01 Materiais de 
consumo 
necessários para 
manutenção do 
prédio 14.

Para melhorar a  
qualidade de vida 
no trabalho.

Produtos que tenham 
descrição no registro 
de compras da UFSM 
e/ou sejam solicitados 
ao DEMAPA (pregão).

Via empenho. R$ 9.204,41

02 Materiais 
permanentes 
necessários para 
manutenção do 
prédio 14.

Para melhorar a 
qualidade de vida 
no trabalho.

Produtos que tenham 
descrição no registro 
de compras da UFSM 
e/ou sejam solicitados 
ao DEMAPA (pregão).

Via empenho. R$ 12.000,00
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4 – EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PLANO DE AÇÃO – 2016 

4.1 – Resumo

Recurso Plano de Ação NTE - 2014
Natureza de

despesa
Tipo de recurso Total solicitado Total recebido Total executado* Restante

3.3.9.0.30 Material de Consumo R$ 33.204,41 R$ 29.020,00 R$ 29.020,00 R$ 0,00

3.3.9.0.36 Diárias para Colaborador 
Eventual

R$ 696,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.3.9.1.47 Obrigações tributárias R$ 139,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.9.0.52 Material Permanente R$ 24.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 58.040,23 R$ 29.020,00 R$ 29.020,00 R$ 0,00

* Descrevemos como “executados” o que empenhamos ou transferimos para outras unidades gestoras. Para o setor ao
qual o NTE transferiu recurso, não é possível afirmar se este foi empenhado.

4.2 – Discriminação por Eixo, Dimensão e Ação

Eixo 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação Institucional

Nº da
Ação

Título da Ação
(O quê?)

Justificativa
(Por quê?)

Detalhamento da Ação
(Como?)

Como será efetivado? Custo estimado

01 Organização e 
estruturação da 
Comissão Setorial 
de Avaliação -  
CSA/NTE.

Para que seja 
viável o trabalho da
Comissão Setorial 
de Avaliação do 
NTE.

Através das ações 
definidas neste Plano 
de Ação.

Acompanhamento da 
execução das ações 
previstas pela 
CSA/NTE no Plano de 
Ação.

Sem custos.

Tarefa da 
CSA/NTE.

02 Lançamento da 
campanha de 
autoavaliação 
institucional 2016.

Sensibilização da 
importância de 
autoavaliar.

Ação em conjunto entre
as coordenações de 
polos e a CSA/NTE, 
para sensibilizar sobre 
a importância de 
autoavaliar.

Divulgação pela 
CSA/NTE a toda 
comunidade 
acadêmica.

Material de 
divulgação.

R$ 6.000,00

Eixo 1, Dimensão 8, Ação 01:

A  Comissão  Setorial  de  Avaliação  do  Núcleo  de  Tecnologia  Educacional

acompanhou a execução das ações previstas no Plano de Ação que foram possíveis

realizar e/ou desenvolver com o recurso recebido em 2016.
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Eixo 1, Dimensão 8, Ação 02:

A ação 02, da dimensão 8, eixo 1, foi desenvolvida com êxito (ver em anexo 2) e o

recurso disponibilizado para esta –  R$ 6.000,00 – foi completamente transferido para a

Imprensa Universitária da UFSM, juntamente com recurso da ação 01, dimensão 3, eixo 2

– R$ 4.000,00 – para custear  o  serviço que a Imprensa presta ao NTE  (a Imprensa

Universitária  prefere  receber  em  Material  de  Consumo  e  não  recurso  de  Serviço).

Transferência: Nqdd 001485/2016. (Empenhos e Transferências, ver em anexo 1).

Eixo 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Dimensão 1: Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

Nº da
Ação

Título da Ação
(O quê?)

Justificativa
(Por quê?)

Detalhamento da Ação
(Como?)

Como será efetivado? Custo estimado

01 Acompanhamento 
das análises das 
avaliações de 
2016.

Para acompanhar 
o desenvolvimento 
das ações, 
comparando o 
resultado dos 
indicadores de 
2014 e 2016.

Reuniões periódicas da
CSA para 
acompanhamento da 
avaliação.

Através de ações que 
serão estipuladas nas 
reuniões da CSA/NTE.

Sem custos.

Tarefa da 
CSA/NTE.

Eixo 2, Dimensão 1, Ação 01:

As análises das avaliações de 2016 serão realizadas durante o mês de fevereiro de

2017  pela Comissão Setorial de Avaliação do NTE. Serão verificados os requisitos das

avaliações com o intuito de realizar comparação com a Autoavaliação Instituicional de

2014, buscando, a partir desses resultados, conhecer os itens com maior deficiência e os

que  devem ser  mantidos,  podendo,  assim,  priorizar  um  novo  planejamento  no  NTE,

visando o bom desenvolvimento dos cursos a distância da Universidade Federal de Santa

Maria.

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição

Nº da
Ação

Título da Ação
(O quê?)

Justificativa
(Por quê?)

Detalhamento da Ação
(Como?)

Como será efetivado? Custo estimado

01 Apoio às ações  de 
conscientização e 
prevenção do 
HUSM.

Integração da 
universidade com a
comunidade, 
através do NTE.

Campanhas sobre 
gripe H1N1, Zika vírus, 
violência sexual etc..

Produção de material 
de divulgação (vídeos, 
ilustrações, folders, 
cartazes).

Cartazes, folders 
e material de 
expediente.

R$ 6.000,00
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Eixo 2, Dimensão 3, Ação 01:

A ação 01, da dimensão 3, eixo 2, foi desenvolvida dentro do seu propósito (ver em

anexo  3)  e  o  recurso  disponibilizado  para  esta  –  R$  4.000,00 –  foi  completamente

transferido para a Imprensa Universitária da UFSM, juntamente com recurso da ação 01,

dimensão 8, eixo 1 – R$ 6.000,00 – para custear o serviço que a Imprensa presta ao NTE

(a Imprensa Universitária  prefere receber  em Material  de Consumo e não recurso de

Serviço). Transferência: Nqdd 001485/2016.

Eixo 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão

Nº da
Ação

Título da Ação
(O quê?)

Justificativa
(Por quê?)

Detalhamento da Ação
(Como?)

Como será efetivado? Custo estimado

01 Divulgação de 
oportunidades para
estudantes.

Incentivar os 
estudantes a 
participarem de 
projetos de 
pesquisa e/ou 
iniciação científica.

Divulgar as 
oportunidades de bolsa
de pesquisa, extensão 
e ensino a alunos da 
UFSM.

Criação de informativo 
atualizado 
periodicamente, 
divulgando as 
oportunidades de bolsa,
de pesquisa, extensão 
e trabalho para os 
estudantes através do 
site do NTE.

Sem custos.

Eixo 3, Dimensão 2, Ação 01:

A ação 01, da dimensão 2, eixo 3, foi executada na página do NTE, divulgando

oportunidades para os estudantes do ensino a distância e/ou presencial da UFSM. 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade

Nº da
Ação

Título da Ação
(O quê?)

Justificativa
(Por quê?)

Detalhamento da Ação
(Como?)

Como será efetivado? Custo estimado

01 Assessoria de 
Comunicação do 
NTE/UFSM.

Proporcionar maior
visibilidade ao 
Núcleo e 
aperfeiçoar a 
comunicação 
interna e externa.
Implantar trabalho 
de assessoria de 
comunicação.

Elaboração de um 
projeto de assessoria 
de comunicação do 
NTE, via web.

Elaboração de um 
plano de comunicação 
anual com as seguintes
ações:
1) estabelecimento de 
canais de comunicação 
com a comunidade 
interna; 
2) assessoria de 
imprensa: envio 
contínuo de releases 
para mídia local e 
regional com objetivo 
de alcançar visibilidade 
positiva; e
3) atualização do site 

Sem custos.

Tarefa da 
Comunicação 
Equipe 
Multidisciplinar.
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do NTE/UFSM.

Eixo 3, Dimensão 4, Ação 01:

A ação 01, da dimensão 4, eixo 3, foi executada pela Equipe Multidisciplinar do

Núcleo de Tecnologia Educacional através da página do NTE (site) e pela página do NTE

no Facebook.

Eixo 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO

Dimensão 5: Políticas de Pessoal (Docente e Técnico Administrativo)

Nº da
Ação

Título da Ação
(O quê?)

Justificativa
(Por quê?)

Detalhamento da Ação
(Como?)

Como será efetivado? Custo estimado

01 Apoio à 
participação em 
eventos de gestão 
interna.

Para capacitação 
de todos os 
colaboradores do 
NTE.

Através de cursos de 
capacitação de gestão 
das atividades internas 
do NTE.

Instrutores da UFSM 
ministrando cursos de 
capacitação. 

Material de 
expediente
R$ 6.000,00

02 Pagamento de dois
instrutores de curso
e concurso.

Para capacitação 
de todos os 
colaboradores do 
NTE.

Pagamento de 
instrutores para 
ministrarem cursos de 
capacitação no NTE.

Instrutores da UFSM 
ministrando cursos de 
capacitação. 

Pelo curso:
R$ 696,52

INSS:
R$ 139,30

Eixo 4, Dimensão 5, Ação 01:

A ação 01, da dimensão 5, eixo 4, foi desenvolvida dentro do seu propósito através

de cursos internos do Núcleo para seus colaboradores, como, por exemplo, o curso de

utilização do Bizagi,  que envolveu docentes,  técnicos administrativos,  contratados (via

projeto Fatec) e bolsistas. O recurso disponibilizado para essa ação – R$ 4.000,00 – foi

completamente  transferido  para  o  Almoxarifado  Central  da  UFSM,  juntamente  com

recurso da ação 01, dimensão 6, eixo 4, e da ação 01, dimensão 7, eixo 5, para custear

material  de  consumo para  participação  em eventos  da  gestão  interna.  Transferência:

Nqdd 001484/2016.

Eixo 4, Dimensão 5, Ação 02:

A ação 02,  da  dimensão 5,  eixo  4,  não foi  desenvolvida,  visto  que não houve

recurso  de  Serviço  de  Terceiros  –  Pessoa  Física  (3.3.9.0.36)  para  pagamento  de
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instrutores de fora do NTE e também para a taxa incidente desse pagamento (Obrigações

Tributárias – 3.3.9.1.47). Apenas tivemos treinamentos internos, com instrutores locados

no próprio Núcleo, que justifica a ação anterior.

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição

Nº da
Ação

Título da Ação
(O quê?)

Justificativa
(Por quê?)

Detalhamento da Ação
(Como?)

Como será efetivado? Custo estimado

01 Materiais de 
consumo 
necessários para 
viabilizar o trabalho
dos colaboradores 
do NTE.

Para melhorar a 
qualidade e 
agilidade do 
trabalho.

Produtos que tenham 
descrição no registro 
de compras da UFSM 
e/ou sejam solicitados 
ao DEMAPA (via 
pregão).

Via empenho. R$ 6.000,00

02 Materiais 
permanentes 
necessários para 
viabilizar o trabalho
dos colaboradores 
do NTE.

Para melhorar a 
qualidade e 
agilidade do 
trabalho.

Produtos que tenham 
descrição no registro 
de compras da UFSM 
e/ou sejam solicitados 
ao DEMAPA (via 
pregão).

Via empenho. R$ 12.000,00

Eixo 4, Dimensão 6, Ação 01:

O  recurso  destinado  à  ação  01,  da  dimensão  6,  eixo  4  –  R$  6.000,00  –  foi

totalmente  executado.  Foram  empenhados  HDs  Externos  (empenho  gerado  pelo

Almoxarifado Central e autorizado pela Unidade Gestora do NTE) no valor de R$ 2.870,00

(3.3.9.0.30.17). Número de empenho interno: 014190/2016. Número de empenho SIAFI:

807113/2016. Os HDs Externos foram adquiridos com a finalidade de armazenamento de

material produzido pelo NTE.

O  restante  do  recurso  –  R$  3.130,00  –  foi  completamente  transferido  para  o

Almoxarifado Central, juntamente com recurso da ação 01, dimensão 5, eixo 4 e da ação

01, dimensão 7, eixo 5, com a finalidade de viabilizar o trabalho dos colaboradores do

NTE no prédio 14. Número da transferência: Nqdd 001484/2016.

Eixo 4, Dimensão 6, Ação 02:

Não foi possível realizar a ação 02, da dimensão 6, eixo 4, visto que não houve

recurso de material permanente em 2016, dado ao contingenciamento de recursos.
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Eixo 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA

Dimensão 7: Infraestrutura Física

Nº da
Ação

Título da Ação
(O quê?)

Justificativa
(Por quê?)

Detalhamento da Ação
(Como?)

Como será efetivado? Custo estimado

01 Materiais de 
consumo 
necessários para 
manutenção do 
prédio 14.

Para melhorar a  
qualidade de vida 
no trabalho.

Produtos que tenham 
descrição no registro 
de compras da UFSM 
e/ou sejam solicitados 
ao DEMAPA (pregão).

Via empenho. R$ 9.204,41

02 Materiais 
permanentes 
necessários para 
manutenção do 
prédio 14.

Para melhorar a 
qualidade de vida 
no trabalho.

Produtos que tenham 
descrição no registro 
de compras da UFSM 
e/ou sejam solicitados 
ao DEMAPA (pregão).

Via empenho. R$ 12.000,00

Eixo 5, Dimensão 7, Ação 01:

O  recurso  destinado  à  ação  01,  da  dimensão  7,  eixo  5  –  R$  9.020,00  –  foi

totalmente executado.  Foram empenhadas tábuas de cedrinho (empenho gerado pelo

Almoxarifado Central e autorizado pela Unidade Gestora do NTE) no valor de R$ 2.817,87

(3.3.9.0.30.24). Número de empenho interno: 012047/2016. Número de empenho SIAFI:

805989/2016. As tábuas de cedrinho foram adquiridas com a finalidade de manutenção

estrutural de uma das salas do prédio 14, onde está localizado o NTE.

O  restante  do  recurso  –  R$  6.202,13  –  foi  completamente  transferido  para  o

Almoxarifado Central, juntamente com recurso da ação 01, dimensão 5, eixo 4 e da ação

01,  dimensão  6,  eixo  4,  com  a  finalidade  de  aquisição  de  material  de  consumo

necessários para a manutenção do prédio do NTE (prédio 14). Número da transferência:

Nqdd 001484/2016.

Eixo 5, Dimensão 7, Ação 02:

Não foi possível realizar a ação 02, da dimensão 7, eixo 5, visto que não houve

recurso de material permanente em 2016, dado ao contingenciamento de recursos.
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5 – CONCLUSÃO

O  recurso  da  Comissão  Setorial  de  Avaliação  do  Núcleo  de  Tecnologia

Educacional, em 2016, foi recebido parcialmente ao final do mês de agosto apenas em

natureza de despesa Material de Consumo (3.3.9.0.30), o que impossibilitou os empenhos

de equipamentos que eram bastante necessários ao Núcleo.

Porém, o recurso recebido foi suficiente para créditos com a Imprensa Universitária

e com o Almoxarifado Central, visando desenvolver as atividades elencadas no Plano de

Ação desse ano. 
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ANEXOS

ANEXO 1 – Notas de Empenho (pré-empenhos) e transferências.

ANEXO 2 – Campanha de Autoavaliação Institucional NTE 2016.

ANEXO 3 – Campanhas de Conscientização e Prevenção do HUSM. 

ANEXO 4 – Quadro por Eixo com referência à Pesquisa de Avaliação Institucional.
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ANEXO 1 – Notas de Empenho (pré-empenhos) e transferências.

Anexo 1 – NE 012047/2016 (SIE) – 2016NE805989 (SIAFI).
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Anexo 1 – NE 014190/2016 (SIE) – 2016NE807113 (SIAFI).
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Anexo 1 - Transferências.
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ANEXO 2 – Campanha de Autoavaliação Institucional NTE 2016.
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ANEXO 3 – Campanhas de Conscientização e Prevenção do HUSM. 

Anexo 3 – Campanha de Arrecadação de Lacres – banner.
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Anexo 3 – Campanha de Arrecadação de Lacres – display azul.
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Anexo 3 – Campanha de Arrecadação de Lacres – display verde.
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Anexo 3 – Campanha de Arrecadação de Lacres – medidor.
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Anexo 3 – Equipe de Matriciamento em Violência Sexual – banner. 
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Anexo 3 – Equipe de Matriciamento em Violência Sexual – convite. 
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Anexo 3 – Equipe de Matriciamento em Violência Sexual – folder.
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Anexo 3 – Equipe de Matriciamento em Violência Sexual – placa.
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Anexo 3 – Setembro Amarelo – banner do evento.
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Anexo 3 – Setembro Amarelo – banner projeto.
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Anexo 3 – Setembro Amarelo – capas do evento no Facebook.
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Anexo 3 – Setembro Amarelo – cartaz.
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Anexo 3 – Setembro Amarelo – cartaz no site do HUSM.
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Anexo 3 – Setembro Amarelo – Flyer frente.
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Anexo 3 – Setembro Amarelo – Flyer verso.
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Anexo 3 – Setembro Amarelo – programa.
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ANEXO 4 – Quadro por Eixo com referência à Pesquisa de Avaliação Institucional.

PLANO DE AÇÃO – COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL

EIXO 1 – PLANEJAMENTPO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação Institucional

Referência à Pesquisa de Autoavaliação Institucional
2014

Título da Ação
(O quê?)

Justificativa
(Por quê?)

Detalhamento da Ação
(Como?)

Custo
Estimado

Situação

Essa ação não se encaixa diretamente à pesquisa de
Autoavaliação Institucional.

Organização  e
estruturação  da
Comissão  Setorial
de  Avaliação  –
CSA/NTE.

Para  que  seja
viável  o  trabalho
da  Comissão
Setorial  de
Avaliação  do
NTE.

Ocorrerá  por  meio  de
acompanhamento  da  execução
das  ações  previstas  pela
CSA/NTE no Plano de Ação.

Sem custos.
Tarefa  da
CSA/NTE.

Realizado.

36%  do  público-alvo  dos  cursos  EaD  da  UFSM
participaram da pesquisa de Autoavaliação Institucional
de 2014.
Faz-se importante  investir  na divulgação da pesquisa
para  aumentar  a  participação  da  comunidade
acadêmica.  Os  resultados  ajudam  a  aperfeiçoar  a
educação  a  distância  na  UFSM  e,  principalmente,
auxiliar na formulação do planejamento do NTE.

Lançamento  da
campanha  de
autoavaliação
institucional 2016.

Sensibilização da
importância  de
autoavaliar.

Ação  em  conjunto  entre
coordenações  de  polos  e  a
CSA/NTE, para sensibilizar sobre
a importância de autoavaliar.
Será  realizado  por  meio  de
divulgação pela CSA/NTE a toda
comunidade  acadêmica,  através
de material de divulgação.

R$ 6.000,00 Realizado.

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Dimensão 1: Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

Referência à Pesquisa de Autoavaliação Institucional
2014

Título da Ação
(O quê?)

Justificativa
(Por quê?)

Detalhamento da Ação
(Como?)

Custo
Estimado

Situação

Essa ação não se encaixa diretamente à pesquisa de
Autoavaliação Institucional.

Acompanhamento
das  análises  das
avaliações de 2016.

Para acompanhar
o
desenvolvimento
das  ações,
comparando  o
resultado  dos
indicadores  de
2014 e 2016.

Reuniões periódicas da CSA para
acompanhamento da avaliação.
Será efetivado por meio de ações
estipuladas  nas  reuniões  da
CSA/NTE.

Sem custos.
Tarefa  da
CSA/NTE. Realizado.
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Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição

Referência à Pesquisa de Autoavaliação Institucional
2014

Título da Ação
(O quê?)

Justificativa
(Por quê?)

Detalhamento da Ação
(Como?)

Custo
Estimado

Situação

Conforme  a  questão  8  (Avaliação  da  integração  dos
alunos  com  a  UFSM)  do  formulário  do  segmento
Discente  de  2014,  verificou-se  que  78,8%  dos
estudantes  consideram-se  bem  integrados  com  a
Universidade.  Mesmo  assim,  há  um  percentual  de
estudantes que se sentem pouco integrados ou nada
integrados.
Com base nisso, visa-se aumentar o nível de integração
da comunidade universitária, divulgando ações globais
de conscientização e prevenção em saúde com o apoio
do Hospital Universitário (HUSM).

Apoio  às  ações  de
conscientização  e
prevenção  do
HUSM.

Integração  da
universidade com
a  comunidade,
através do NTE.

Campanhas  sobre  gripe  H1N1,
Zika vírus, violência sexual, etc.
Será  realizado  por  meio  de
produção  de  material  de
divulgação  (vídeos,  ilustrações,
folders, cartazes).

R$ 6.000,00 Realizado.

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão

Referência à Pesquisa de Autoavaliação Institucional
2014

Título da Ação
(O quê?)

Justificativa
(Por quê?)

Detalhamento da Ação
(Como?)

Custo
Estimado

Situação

Mais  de  20%  dos  discentes  respondentes  indicaram
que a integração entre a UFSM e os estudantes EaD
era  apenas  regular  (16,5%),  insatisfatória  (3,6%)  ou
ainda que desconheciam tal integração (1,2%) (questão
2.5 segmento Discente 2014). Embora não represente
um dado alarmante, parece um forte indicativo de que
deverá  haver  planejamento  e  realização  de  ações  e
atividades  que  criem,  qualifiquem  e  aprofundem  a
integração estudante-UFSM.
Envolver o estudante EaD no mesmo rol de atividades e
oportunidades que estão  disponíveis  para  estudantes
da  modalidade  presencial  é  um passo  decisivo;  isso
começa pela ampla divulgação das informações.

Divulgação  de
oportunidades  para
estudantes.

Incentivar  os
estudantes  a
participarem  de
projetos  de
pesquisa  e/ou
iniciação
científica.

Divulgar  as  oportunidades  de
bolsa  de  pesquisa,  extensão  e
ensino  a  alunos  da  UFSM,  por
meio  de  informativo  atualizado
periodicamente no site do NTE.

Sem custos.
Realizado.
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Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade

Referência à Pesquisa de Autoavaliação Institucional
2014

Título da Ação
(O quê?)

Justificativa
(Por quê?)

Detalhamento da Ação
(Como?)

Custo
Estimado

Situação

Qualificar  a  comunicação  do  NTE/UFSM é  um apelo
que  surge  de  diferentes  formas,  nos  distintos
segmentos  alcançados  pela  Avaliação  Institucional.
Desde as demandas apontadas por Gestores (polos e
cursos), até as necessidades expressas por tutores e
estudantes, muitas questões indicam para necessidade
de  qualificar  a  comunicação  e  as  ferramentas
disponíveis para comunicar.

Assessoria  de
Comunicação  do
NTE/UFSM.

Proporcionar
maior  visibilidade
ao  Núcleo  e
aperfeiçoar  a
comunicação
interna e externa.
Implantar
trabalho  de
assessoria  de
comunicação.

Elaboração  de  um  projeto  de
assessoria  de  comunicação  do
NTE,  estabelecendo  canais  de
comunicação com a comunidade
interna, assessoria de imprensa e
atualização  do  site do
NTE/UFSM.

Sem custos.

Realizado.

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO

Dimensão 5: Políticas de Pessoal (Docente e Técnico Administrativo)

Referência à Pesquisa de Autoavaliação Institucional
2014

Título da Ação
(O quê?)

Justificativa
(Por quê?)

Detalhamento da Ação
(Como?)

Custo
Estimado

Situação

Conforme  a  questão  4  (Avaliação  do  suporte
pedagógico),  questão  11  (Avaliação  da  atuação  das
secretarias do NTE/UAB) e questão 14 (avaliação do
Suporte Moodle) do formulário do segmento Gestores
(coordenações de curso), constatou-se que estes três
setores internos do NTE estão bem alinhados com as
necessidades deste público, visto o alto percentual de
aprovação acima de 80%. Para manter  este alto nível
de reconhecimento, e para melhor atender os demais
públicos  da  comunidade  acadêmica  (dos  quais  não
tem-se retorno através da pesquisa), faz-se importante
realizar  treinamentos  e  melhorias  contínuas  nas
equipes do NTE.

Apoio à participação
em  eventos  de
gestão interna.

Para capacitação
de  todos  os
colaboradores  do
NTE.

Através de cursos de capacitação
de gestão das atividades internas
do NTE,  por  meio  de  instrutores
da UFSM, que ministrarão cursos
de capacitação.

R$ 6.000,00 Realizado.

Conforme  a  questão  4  (Avaliação  do  suporte
pedagógico),  questão  11  (Avaliação  da  atuação  das
secretarias do NTE/UAB) e questão 14 (avaliação do
Suporte Moodle) do formulário do segmento Gestores
(coordenações de curso), constatou-se que estes três

Pagamento  de  dois
instrutores de cursos
e concurso.

Para capacitação
de  todos  os
colaboradores  do
NTE.

Pagamento  de  instrutores  para
ministrarem  cursos  de
capacitação no NTE.

R$ 696,52
(curso)

R$ 139,30
(INSS)

Não
realizado.
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setores internos do NTE estão bem alinhados com as
necessidades deste público, visto o alto percentual de
aprovação acima de 80%. Para manter  este alto nível
de reconhecimento, e para melhor atender os demais
públicos  da  comunidade  acadêmica  (dos  quais  não
tem-se retorno através da pesquisa), faz-se importante
realizar  treinamentos  e  melhorias  contínuas  nas
equipes do NTE.

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição

Referência à Pesquisa de Autoavaliação Institucional
2014

Título da Ação
(O quê?)

Justificativa
(Por quê?)

Detalhamento da Ação
(Como?)

Custo
Estimado

Situação

Conforme  a  questão  4  (Avaliação  do  suporte
pedagógico),  questão  11  (Avaliação  da  atuação  das
secretarias do NTE/UAB) e questão 14 (avaliação do
Suporte Moodle) do formulário do segmento Gestores
(coordenações de curso), constatou-se que estes três
setores internos do NTE estão bem alinhados com as
necessidades deste público, visto o alto percentual de
aprovação acima de 80%. Para manter  este alto nível
de reconhecimento, e para melhor atender os demais
públicos  da  comunidade  acadêmica  (dos  quais  não
tem-se retorno através da pesquisa), faz-se importante
realizar treinamentos e melhorias contínuas em todas
as equipes do NTE.

Materiais  de
consumo
necessários  para
viabilizar  o  trabalho
dos  colaboradores
do NTE.

Para  melhorar  a
qualidade  e
agilidade  do
trabalho.

Produtos  que  tenham  descrição
no registro de compras da UFSM
e/ou  sejam  solicitados  ao
DEMAPA  (pregão),  para  serem
adquiridos via empenho.

R$ 6.000,00 Realizado.

Conforme  a  questão  4  (Avaliação  do  suporte
pedagógico),  questão  11  (Avaliação  da  atuação  das
secretarias do NTE/UAB) e questão 14 (avaliação do
Suporte Moodle) do formulário do segmento Gestores
(coordenações de curso), constatou-se que estes três
setores internos do NTE estão bem alinhados com as
necessidades deste público, visto o alto percentual de
aprovação acima de 80%. Para manter  este alto nível
de reconhecimento, e para melhor atender os demais
públicos  da  comunidade  acadêmica  (dos  quais  não
tem-se retorno através da pesquisa), faz-se importante
realizar treinamentos e melhorias contínuas em todas
as equipes do NTE.

Materiais
permanentes
necessários  para
viabilizar  o  trabalho
dos  colaboradores
do NTE.

Para  melhorar  a
qualidade  e
agilidade  do
trabalho.

Bens  que  tenham  descrição  no
registro  de  compras  da  UFSM
e/ou  sejam  solicitados  ao
DEMAPA  (pregão),  para  serem
adquiridos via empenho.

R$ 12.000,00 Não
realizado.
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EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA

Dimensão 7: Infraestrutura Física

Referência à Pesquisa de Autoavaliação Institucional
2014

Título da Ação
(O quê?)

Justificativa
(Por quê?)

Detalhamento da Ação
(Como?)

Custo
Estimado

Situação

Essa ação não se encaixa diretamente à pesquisa de
Autoavaliação Institucional.
Porém, é relevante no sentido de que o NTE é a base
da gestão dos cursos UAB da UFSM.

Materiais  de
consumo
necessários  para
manutenção  do
prédio 14.

Para  melhorar  a
qualidade de vida
no trabalho.

Produtos  que  tenham  descrição
no registro de compras da UFSM
e/ou  sejam  solicitados  ao
DEMAPA  (pregão),  para  serem
adquiridos via empenho.

R$ 9.204,41 Realizado.

Essa ação não se encaixa diretamente à pesquisa de
Autoavaliação Institucional.
Porém, é relevante no sentido de que o NTE é a base
da gestão dos cursos UAB da UFSM.

Materiais
permanentes
necessários  para
manutenção  do
prédio 14.

Para  melhorar  a
qualidade de vida
no trabalho.

Bens  que  tenham  descrição  no
registro  de  compras  da  UFSM
e/ou  sejam  solicitados  ao
DEMAPA  (pregão),  para  serem
adquiridos via empenho.

R$ 12.000,00 Não
realizado.
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