
Plano de Ação - CSA NTE - 2018

Unidade Tipo Tipo 
Revisado Status Dimensão Referência à Pesquisa de 

Autoavaliação Institucional 
Título da Ação (o 

que?) Justificativa Detalhamento da Ação Custo 
Estimado Valor Gasto Ação realizada? 

SIM/NÃO Comentários (opcional)

NTE
Promoção da 

Avaliação 
Institucional

Promoção da 
Avaliação 

Institucional

Revisado 
sem 

alterações

8- 
Planejamento e 

Avaliação 
Institucional

Item 4 dos resultados, pg.
6, do Relatório da

Autoavaliação
Institucional da EaD na

UFSM 2016

Conscientização da 
comunidade
EaD sobre a 

importância da
autoavaliação 
institucional.

Fomentar a
participação na

pesquisa, a fim de
melhorar os índices

obtidos nas avaliações
anteriores (2016).

Ação em conjunto entre as coordenações de 
polo,

de curso e a CSA/NTE, para sensibilizar 
sobre a

importância de autoavaliar. Divulgação dos
resultados da pesquisa e promoção de 

discussões
sobre os indicadores com a comunidade 

acadêmica.

 -  Sem custo SIM

NTE
Promoção da 

Avaliação 
Institucional

Promoção da 
Avaliação 

Institucional

Revisado 
sem 

alterações

1- Missão e o 
Plano de 

Desenvolvimen
to Institucional

Relatório da
Autoavaliação
Institucional
da EaD na

UFSM 2016

Emissão de relatórios 
no SIE

específicos para os 
dados

EaD/UAB/UFSM

Necessidade de
compilação dos

dados específicos dos
cursos UAB/UFSM.

Categorização dos dados dos segmentos
docentes externos e discentes UAB e E-Tec
pelo CPD, de modo a possibilitar a geração 

de
relatórios.

 -  Sem custo SIM

NTE
Promoção da 

Avaliação 
Institucional

Promoção da 
Avaliação 

Institucional

Revisado 
sem 

alterações

8- 
Planejamento e 

Avaliação 
Institucional

Propor uma ferramenta 
de

avaliação do docente 
pelo

discente.

Compor um banco
de dados para

análise.

Propor uma ferramenta de avaliação do
docente pelo discente que comporte a

avaliação de professores externos.
 -  Sem custo NÃO

A AVALIAÇÃO DOCENTE PELO DISCENTE 
NÃO FOI REALIZADA NA ÚLTIMA AVALIAÇÃO 
EM FUNÇÃO DE A UAB NA UFSM ESTAR 
SENDO NORMATIZADA, ESPECIFICAMENTE 
QUANTO A PARTICIPAÇÃO DOS 
PROFESSORES EXTERNOS.

NTE Melhoria Melhoria
Revisado 

sem 
alterações

1- Missão e o 
Plano de 

Desenvolvimen
to Institucional

Questão aberta,
segmento discente, eixo
Infraestrutura: Encontrei
muitas dificuldades no

início com as tecnologias
e fui prejudicada (Disc.7).

Promoção da
capacitação de

discentes

Integração da
comunidade EaD com

a universidade e os
processos acadêmicos.

Oferta de capacitações aos discentes,
produção e disponibilização de

materiais instrucionais nas carências
identificadas

-R$ 1,000.00-  -R$ 1,000.00-       SIM

Transferência para Almoxarifado Central para 
realizar capacitação de discentes – Nqdd C. 
001525/2018 (juntamente com recurso da D. 
1Promoção de capacitação de docentes (1.000) + 
D. 3 Conscientização da sustentabilidade 
socioambiental (2.000) + D.3 Aquisição de 
bicicletário (2.546,79) + D.5 Capacitação 
Profissional (4.000) + parte da D. 7 Melhoria das 
condições de trabalho da unidade (2.000)).

NTE Melhoria Melhoria
Revisado 

sem 
alterações

1- Missão e o 
Plano de 

Desenvolvimen
to Institucional

Questão aberta, segmento
docente, eixo Políticas

Acadêmicas: Os materiais do
curso que eu coordeno estão
desatualizado, precisam ser
atualizados urgentemente.

Para isso, precisa
investimento para que os

professores façam redesign
do material (Doc. 8)

Promoção da
capacitação de

docentes

Qualificação dos
profissionais para a

elaboração de
materiais didáticos.

Oferta de capacitações aos docentes,
produção e disponibilização de

materiais instrucionais nas carências
identificadas.

-R$ 1,000.00-  -R$ 1,000.00-       SIM

Transferência para Almoxarifado Central para 
realizar capacitação de docentes – Nqdd C. 
001525/2018 (juntamente com recurso da D. 
1Promoção de capacitação de discentes (1.000) + 
D. 3 Conscientização da sustentabilidade 
socioambiental (2.000) + D.3 Aquisição de 
bicicletário (2.546,79) + D.5 Capacitação 
Profissional (4.000) + parte da D. 7 Melhoria das 
condições de trabalho da unidade (2.000)).

NTE Melhoria Melhoria
Revisado 

sem 
alterações

1- Missão e o 
Plano de 

Desenvolvimen
to Institucional

Confecção de material
instrucional referente
ao “primeiro acesso”

do aluno

Os alunos têm
apresentado,

sistematicamente,
dificuldades no

processo de
confirmação de vaga
e primeiro acesso no

sistema Moodle.

Será disponibilizado aos alunos da
Ead um passo a passo de como

realizar o primeiro acesso ao portal
do aluno, moodle e solicitações de

matrícula. Link estará disponível na
página do NTEtube

 -  Sem custo SIM

NTE Melhoria Melhoria
Revisado 

sem 
alterações

3- 
Responsabilida
de Social da 
Instituição

Conscientização da
sustentabilidade
socioambiental.

Promover a educação
ambiental da
comunidade e

responsabilidade social.

Material de consumo básico para
produção de material videográfico. -R$ 2,000.00-  -R$ 2,000.00-       SIM

Transferência para Almoxarifado Central para 
realizar conscientização da sustentabilidade 
socioambiental – Nqdd C. 001525/2018 
(juntamente com recurso da D. 1Promoção de 
capacitação de discentes (1.000) + D. 1Promoção 
de capacitação de docentes (1.000) + D.3 
Aquisição de bicicletário (2.546,79) + D.5 
Capacitação Profissional (4.000) + parte da D. 7 
Melhoria das condições de trabalho da unidade 
(2.000)).
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Autoavaliação Institucional 
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SIM/NÃO Comentários (opcional)

NTE Melhoria Melhoria
Revisado 

sem 
alterações

3- 
Responsabilida
de Social da 
Instituição

Aquisição de
bicicletário

Promover o uso de meios
sustentáveis e

socioambientais de
locomoção.

Aquisição de um bicicletário na
área externa do prédio 14, para

uso do público interno e externo.
-R$ 2,546.79-  -R$ 2,546.79-       NÃO

Transferência para Almoxarifado Central para 
aquisição de bicicletário – Nqdd C. 001525/2018 
(juntamente com recurso da D. 1Promoção de 
capacitação de discentes (1.000) + D. 1Promoção 
de capacitação de docentes (1.000) + D. 3 
Conscientização da sustentabilidade 
socioambiental (2.000) + D.5 Capacitação 
Profissional (4.000) + parte da D. 7 Melhoria das 
condições de trabalho da unidade (2.000)). 
Salienta-se que não foi adquirido o bicicletário 
com recurso da CSA, pois foi adquirido com 
recurso da Proplan. Desta forma, o recurso foi 
utilizado para custear outras ações de material de 
consumo.

NTE Melhoria Melhoria
Revisado 

sem 
alterações

2- Políticas 
para o Ensino, 

Pesquisa e 
Extensão

Geração de produção
científica em relação ao 

tema
proposto: EaD

Promover o ensino a
distância ofertado

pela UFSM.

Publicação de artigos e produção de 
material

de divulgação.
-R$ 3,000.00-  -R$ 3,000.00-       SIM

Transferência para Imprensa Universitária para 
geração de produção científica (parte impressa) – 
Nqdd 001526/2018 (juntamente com recurso 
extra (que deveria ser de MP mas foi recebido 
como MC) (3.000)).

NTE Melhoria Melhoria
Revisado 

sem 
alterações

4-
Comunicação 

com a 
Sociedade

Manutenção e 
atualização do

site (página web) da
CSA/NTE

Aumentar a
transparência e

facilidade de acesso à
informação.

Disponibilização de arquivos e divulgação 
de

informações relevantes para a comunidade.
Apoio da equipe de TI do NTE

 -  Sem custo SIM

NTE Melhoria Melhoria
Revisado 

sem 
alterações

9- Políticas de 
atendimento 
aos discentes

Desenvolvimento e
estruturação da

regulamentação interna 
dos

cursos 
EaD/UAB/UFSM

Necessidade de
regulamentação e

normatização específica 
para

os cursos EaD da UFSM.

Levantamento dos procedimentos
administrativos e acadêmicos dos cursos 

EaD
que precisam de uma melhor normatização 

e
regulamentação.

 -  Sem custo SIM

NTE Melhoria Melhoria
Revisado 

sem 
alterações

9- Políticas de 
atendimento 
aos discentes

Aprimoramento da
apresentação do site do 

NTE.

Aprimoramento da apresentação do site do 
NTE

dando uma maior visibilidade das 
informações

aos alunos, professores e comunidade.

 -  Sem custo SIM

NTE Melhoria Melhoria
Revisado 

sem 
alterações

5- Políticas de 
Pessoal

Capacitação 
profissional

Atualização dos
profissionais que

atuam na EaD/UFSM

Material de consumo para cursos de
capacitação. -R$ 4,000.00-  -R$ 4,000.00-       SIM

Transferência para Almoxarifado Central para 
capacitação profissional – Nqdd C. 001525/2018 
(juntamente com recurso da D.1 Promoção de 
capacitação de discentes (1.000) + D. 1Promoção 
de capacitação de docentes (1.000) + D. 3 
Conscientização da sustentabilidade 
socioambiental (2.000) + D.3 Aquisição de 
bicicletário (2.546,79) + D.5 Capacitação 
Profissional (4.000)). Transferência para 
Imprensa Universitária  - Nqdd 002050/2018 
(juntamente com recurso extra (que deveria ser 
MP mas veio em MC) (10.890,00)).

NTE Melhoria Melhoria
Revisado 

sem 
alterações

6- Organização 
e Gestão da 
Instituição

Item 4.1.1, pg.
7, do Relatório

da
Autoavaliação
Institucional
da EaD na

UFSM 2016.

Melhorar a produção de 
materiais

didáticos dos cursos 
UAB.

Os estudantes
sugerem a

disponibilização de
materiais didáticos

mais diversificados e
atrativos.

Incrementar o apoio à produção de material
didático por meio de orientação pedagógica 

e
tecnológica.

 -  Sem custo SIM
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SIM/NÃO Comentários (opcional)

NTE Melhoria Melhoria
Revisado 

sem 
alterações

7- 
Infraestrutura 

Física

Melhoria da 
infraestrutura da

unidade.

Incremento da
qualidade do

trabalho.

Aquisição de computadores, 
condicionadores

de ar e outros equipamentos permanentes.
-R$ 14,000.00- -R$ 14,000.00-     NÃO

Observação: este recurso deveria ter vindo como 
Material Permanente (MP), porém veio como um 
recurso extra de Material de Consumo (MC). 
Dessa forma, foi utilizado para tal. Transferência 
de 3.000 para Imprensa Universitária para 
impressos – Nqdd 001526/2018 (juntamente com 
recurso para geração de produção científica 
(3.000) (impressos). Transferência de 20,00 para 
LAMI/CTISM – Nqdd 002049/2018, para 
limpeza e manutenção de servidor de rede 
(184939). Transferência de 10.980,00 para 
Imprensa Universitária – Nqdd 002050/2018 
(juntamente com parte do recurso da D.7 
Melhoria das condições de trabalho da unidade 
(3.000)) para impressos.

NTE Melhoria Melhoria
Revisado 

sem 
alterações

7- 
Infraestrutura 

Física

Melhoria das condições 
de trabalho
da unidade.

Condições para a
operacionalização

dos processos
internos de trabalho.

Aquisição de materiais de consumo. -R$ 5,000.00-  -R$ 5,000.00-       SIM

Transferência para Almoxarifado Central para 
melhoria das condições de trabalho da unidade – 
Nqdd C. 001525/2018 (juntamente com recurso 
da D.1 Promoção de capacitação de discentes 
(1.000) + D. 1Promoção de capacitação de 
docentes (1.000) + D. 3 Conscientização da 
sustentabilidade socioambiental (2.000) + D.3 
Aquisição de bicicletário (2.546,79) + parte da D. 
7 Melhoria das condições de trabalho da unidade 
(2.000)).


