
ANEXO 2

Ações para Divulgação dos Processos de Avaliação

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 

Melhorar a percepção da
comunidade acadêmica em
relação à divulgação dos

resultados.

Divulgar os resultados da
Avaliação Docente pelo

discente por meio da Página do
Facebook da CSA, site do

campus e e-mail para todos
servidores do campus

S/ Custo

Ronda da Avaliação Instrumento da Avaliação
Docente 

Pouco interesse dos alunos em
realizar a avaliação de seus

professores 

Realizar uma Ronda Semestral 
(no período da avaliação) nas 
salas de aula para falar sobre a 
importância de todos fazerem a 
avaliação 

S/Custo 

Araiá da Avaliação Instrumento da Avaliação
Docente 

Festa Junina para motivar e 
integrar os alunos no período 
em que está aberto o prazo da 
avaliação 

Realizar uma Festa Junina no 
hall de entrada do campus, com
jogos e pescaria de integração 

S/custo

Plano de Melhorias com Base nos Resultados da Avaliação Docente pelo Discente (2016-2018)
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



Encontro 
Pedagógico 

Instrumento da Avaliação
Docente das questões abertas e

fechadas 

Muitos Discentes e docentes 
não sabem da 
importância/responsabilidade 
que cada um possui em relação 
a avaliação. Assim, é necessário
auxiliá-los e conscientizá-los 
desse processo 

Promover palestras e oficinas 
(diárias e passagens aos 
palestrantes) para os alunos e 
docentes sobre a importância e 
a responsabilidade da avaliação
docente pelo discente.

R$ 3.641,00

Melhorias do ensino
e aprendizagem Instrumento da Avaliação 

Docente pelo Discente

Essa ação tem como objetivo
debater e analisar os resultados

da avaliação docente pelo
discente. 

Será sugerido uma reunião com
a Direção, Chefes de 
Departamentos, coordenações 
de cursos, CSA e NAP para 
analisar os resultados da 
avaliação e discutir estratégias 
de melhorias das necessidades 
apontadas e formas de 
promover maior envolvimento 
do docente. 
Aportar 
recursos/diárias/trasportes para 
palestrantes e oficinas 
conforme a necessidade de cada
curso.

R$ 3.000,00

Plano de Melhorias com Base nos Resultados do Instrumento de Avaliação 2016

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

Fortalecimento 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: “Os resultados da 
Pesquisa de Autoavaliação 
Institucional são divulgados. 
Está faltando divulgar a 
utilização desses resultados”.

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 2016. 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, Facebook 
institucional e aumentando e 
melhorando assim a divulgação
das ações da CSA/FW.

R$ 3.000,00

Divulgar as Ações
da CSA/FW.

Divulgar as Ações da
CSA/FW.

Questões Gerais

1.1 Como você avalia a
divulgação dos resultados da
Pesquisa de Autoavaliação

Institucional na sua
unidade/subunidade?

Divulgar a CSA/FW, ressaltar as
ações já realizadas e as em
andamento e mostrar a sua

importância no campus Frederico
Westphalen. 

Confeccionar material de
divulgação da CSA-FW e das

avaliações: bloquinhos de
anotações, flyer, folders, 2

banners, camisetas e cadernos.

As camisetas terão a Logo da
CSA e a frase “Avaliar é

Qualificar”

Nos Cadernos e nos bloquinhos
será informado sobre as

R$ 5.681,00



Resposta: “Falta divulgação
da Autoavaliação e a

conscientização dos e das
estudantes para a importância

desse processo”.

avaliações que ocorrem na
UFSM

Apresentar a CSA e a
importância dos processos de

avaliações que ocorrem na
instituição a todas as turmas de

calouros.

Incentivar a
participação da
CSA/FW em

eventos para a
qualificação da

equipe. 

.

Questões Gerais

1.1 Como você avalia a
divulgação dos resultados da
Pesquisa de Autoavaliação

Institucional na sua
unidade/subunidade?

Resposta: “Deve ocorrer uma
maior divulgação

 com relação à pesquisa de
Autoavaliação, para empenhar

mais os acadêmicos a
participar, e buscar uma

universidade melhor para
todos.”

A CSA/FW para atender melhor
a demanda em relação à

necessidade de divulgação das
ações, da implementação dos
recursos e interpretação dos

resultados da Autoavaliação no
seu campus, entende que deve
estar qualificada e atualizada.

Auxilio Financeiro para
membros da CSA participar de

eventos de avaliação como
diárias, passagens rodoviárias e
aéreas, transporte e inscrições.

Auxilio para eventos sobre
avaliação para qualificar a

CSA/FW, docentes e técnicos
sobre avaliação .

R$ 15.000,00

Participação
CSA/FW nas

Semanas

Questões Gerais 1.1 Como 
você avalia a dos resultados 
divulgação da Pesquisa de 

Ampliar o conhecimento, 
divulgando os resultados e 
ressaltando a importância da 

A CSA/FW terá uma 
participação na programação 
das Semanas Acadêmicas para 

S/ Custo



Acadêmicas dos
cursos do campus

Frederico
Westphalen.

Autoavaliação Institucional 
na sua unidade/subunidade?

participação dos discentes na 
Avaliação Institucional e na 
Avaliação docente.

divulgar as avaliações da 
instituição.



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

Apoio aos cursos que 
realizarão o ENADE

Ação do PDI 
:Desafio 2- 
Educação Inovadora 
e Transformadora 
com Excelência 
Acadêmica  

Instrumento do 
ENADE 

Essa ação tem como objetivo
melhorar os resultados da Avaliação

do Desempenho dos estudantes
ENADE, e o ranqueamento dos

cursos 

Será sugerido:
1º Encontro: Os Coordenadores
dos Cursos que farão Enade 
neste ano (Agronomia, 
Engenharia Ambiental e 
Sanitária e Engenharia 
Florestal) convidem os 
docentes para participarem de 
um encontro sobre o ENADE e
sobre a importância desta 
avaliação para o ranqueamento 
dos cursos (PI e Coordenador 
da CPA).
Sugere-se que em seguida os 
docentes de cada curso criem  
estratégias (como revisão de 
conteúdos) para que os 
acadêmicos possam melhorar 
seu desempenho no ENADE, 
concursos e mercado de 
trabalho.
2º Encontro: Encontro com os 
alunos que prestarão o Enade 

S/Custo 



para falar sobre o questionário 
e a importância das provas para
o ranqueamento dos cursos 
para alcançar a excelência.

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

Divulgar os Cursos
da UFSM-FW 

.

Questões Gerais

3.2 Como você avalia os canais
de comunicação da Instituição
com a comunidade externa?

Acho que deve ser ampliada a
divulgação da Instituição

perante a sociedade,
principalmente em relação aos
cursos sediados fora do campus

Sede, e assim, diminuir as
vagas remanescentes e ociosas

nesse campus”.

Essa ação se justifica para
atender as afirmações feitas na
Autoavaliação de que a UFSM
precisa divulgar mais os cursos

Incentivar o NDI do campus
Frederico Westphalen a

participar de feiras na cidade
com a aquisição de uma Tenda

personalizada.

R$ 3.300, 00



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

Incentivar a
realização das

Semanas
Acadêmicas.

Incentivar a realização das
Semanas Acadêmicas.

Questões Discentes de
Graduação

2.5 Como você avaliam o apoio
e o incentivo da sua unidade de

ensino à organização dos
estudantes?

Essa a ação se justifica pela
falta de recursos aos alunos

participarem e realizar eventos
e por ser uma demanda

apontada na Autoavaliação
Institucional 2016 pelos

discentes.

Disponibilizar auxílio
financeiro para cada Diretório
Acadêmico (seis no total) no

valor de R$ 900,00, para
despesas com transportes para
palestrantes, Xerox e material

de expediente para serem
utilizados nas semanas

acadêmicas e/ou palestras nos
cursos. 

R$ 5.400,00

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



Espaço mais 
aconchegante 

Segmento Técnico
Administrativo em Educação

Questão 1.12

Poderia haver mais integração
entre os servidores do centro.

Melhoria da qualidade de vida 
dos servidores e dos 
acadêmicos deixando o 
ambiente mais aconchegante 

Disponibilizar puffs em espaços
coletivos para haver maior 
integração da comunidade 
acadêmica nos intervalos.

R$ 1.729,00

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

Transparência  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 2019 para toda a 
comunidade acadêmica 

S/Custo 

4.3: Sustentabilidade Financeira

Título da Ação Referência à autoavaliação Justificativa (Por que?) Detalhamento da Ação Custo Estimado



(o que?) institucional (Como?)

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

* Total de Recursos: 40.751.01


