
PLANO DE AÇÃO – COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO 2017 

AÇÃO DE PROMOÇÃO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação Institucional* 

Referência à 
Pesquisa de Auto-

avaliação 
Institucional  

Título da Ação (o que?) Justificativa 

(Por que?) 

Detalhamento da Ação 

(Como?) 

Custo Estimado 

Questões Gerais: 
1.1. Como você 
avalia a divulgação 
dos resultados da 
Pesquisa de 
Autoavaliação 
Institucional na sua 
unidade/subunidade? 
1.2. Como você 
avalia a utilização dos 
resultados da 
pesquisa de 
Autoavaliação 
Institucional como 
subsídio à revisão, 
proposição e 
implementação de 
ações na sua 
unidade/subunidade 
 

Esclarecimento à comunidade 

sobre o processo de avaliação e 

divulgação dos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação no Avalies 

Estimular a 

participação da 

comunidade do 

CCNE para 

fazerem a 

avaliação. 

 

 

 

 

 

 

Proporcionar 

para que os 

membros da 

Boletim informativo; 

Material de divulgação (banners), e-

mails periódicos dos TAEs e 

professores; site CCNE; 

Divulgação dos resultados no site do 

Centro: 

http://w3.ufsm.br/ccne/index.php/csa; 

Reunião de sensibilização com os 

diretórios acadêmicos, departamentos 

didáticos e coordenações de cursos e na 

reunião do conselho de centro, ao longo 

do ano; 

Disponibilizar diárias, passagem e taxa 

de inscrição para os participantes. 

 

 

 

 

R$ 1.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 2.757,04 

http://w3.ufsm.br/ccne/index.php/csa


 

PLANO DE AÇÃO – COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO 2017 

AÇÕES DE MELHORIA 

Eixo 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Dimensão 1: Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

Referência à 
Pesquisa de 

Auto-avaliação 
Institucional 

Título da Ação (o que?) Justificativa 
(Por que?) 

Detalhamento da Ação 
(Como?) 

Custo Estimado 

Questão 3.6 do 
segmento Gestor: 

Construção do PDU Há necessidade do 
Centro fazer um 

Reuniões mensais para a construção do 
PDU do CCNE. 

 
 

comissão 

participem do 

Avalies para 

atualização dos 

conhecimentos 

 

Segmento discente 
de Graduação 
Questão 2.7 

“Falda de 
informações 
recursos para a 
pratica da docência 
nas licenciaturas e 
sem incentivos 
dicas ou indicações 
para os mesmos” 

Evento com diretores das 

Escolas da cidadã para avaliar a 

qualidade da formação dos 

licenciados egressos dos 

Cursos do CCNE 

Melhorar a 

qualidade da 

formação dos 

alunos através do 

feedback da 

sociedade 

 
Simpósio com os diretores de Escolas da 

região e coordenadores de Cursos do 

CCNE 

 
 

3.000,00 
 



“Quais os 
critérios? quem 
definiu? como são 
definidos os 
recursos para as 
políticas de ação 
de ensino, 
pesquisa e 
extensão e quem 
pode recebe-los. 
As decisões 
tomadas sem 
consulta prévia.” 

Plano de 
Desenvolvimento da 
Unidade para a 
melhor distribuição 
de recursos para as 
subunidades do 
Centro e também 
transparência na 
aplicação dos 
recursos recebidos. 

Seminário com os segmentos do Centro. 
Seminário com os Coordenadores dos 
Cursos de gradação e pós-graduação 
Seminário com os chefes de departamentos 

 
 
 

R$ 1.000,00 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

Referência à 
Pesquisa de 

Auto-avaliação 
Institucional 

Título da Ação (o que?) Justificativa 
(Por que?) 

Detalhamento da Ação 
(Como?) 

 

Custo Estimado 

Questões Gerais 
 
2.4. Como você 
avalia a gestão 
ambiental da 
Instituição? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoio as ações do projeto CCNE 
SUSTENTÁVEL 

Estamos em uma 
época que 
precisamos nos 
preocupar com o 
meio ambiente e 
educarmos a 
população para 
construirmos um 
mundo melhor, e 
este começo deve 
ser na Universidade 
conscientizando 
todos os 
trabalhadores e 
futuros 
trabalhadores. 

 
Continuidade da Campanha de separação 

de resíduo sólido 
 
 

Recolhimento de óleo, material eletrônico 
e orgânico 

 
Aquisição de lixeiras  

 
Apoio ao Projeto Relona c/ 

reaproveitamento de banner 

 

 

R$ 2.000,00 



Questões Gerais 

2.2. Como você 

avalia as ações 

voltadas para a 

inclusão social 

promovidas pela 

Instituição? 

 

- CCNE com Arte 
 

Proporcionar a 
comunidade de o 
CCNE desenvolver o 
sentimento pela arte 
e também descobrir 
novos talentos 

Parede dedicada à exposição de arte. 

Shows musicais, cinema 
R$ 2.000,00 

Questões Gerais 
 
2.2. Como você 

avalia as ações 

voltadas para a 

inclusão social 

promovidas pela 

Instituição? 

- Valorização da comunidade do 
CCNE  

--- Painel de homenagem: dia das mães, dia 

dos pais, etc. 

Homenagem aos aposentados; 

Homenagem aos diversos profissionais 

formados pelo Centro 

Sem custo 
estimado. 

 

 

 

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS  

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

Referência à 
Pesquisa de 

Autoavaliação 
Institucional 

Título da Ação (o que?) Justificativa 
(Por que?) 

Detalhamento da Ação 
(Como?) 

Custo Estimado 

Segmento 
docente:  

Edital: Práticas de ensino 
inovadoras; 

Inovação de 
métodos de ensino 

Lançamento de edital para seleção dos 
projetos  

 
 



Questão 1.5  
“Aulas são 
poucos 
atualizadas 
entre os anos. 
Poucos debates 
sobre as 
novidades da 
ciência.” 

para evitar 
evasões e 
melhorar a 
qualidade do 
aprendizado 

R$ 30.000,00 

Segmento 
discente de 
Graduação 
Questão 2.7 

“Deveria haver 
prova para 
admissão e 

concessão de 
bolsas.” 

Edital: Participação discente em 
eventos; 

 
 
 
 
 
 

Conforme as 
solicitações das 

questões abertas 
da avaliação de 

2016 

Bolsa Formação; 

 

R$ 5.000,00 

Segmento 
docente 

Questão 1.5 
“ruim para a 
participação 

dos docentes no 
processo de 

elaboração dos 
PP dos Cursos, 

não há 
atividades 
regulares 

envolvendo 
docentes em 

áreas comuns 

Atualização conjunta dos PPPs 
dos cursos do CCNE; 

Reuniões, debates; material de 
divulgação das ações, palestras com 

especialistas 

 
R$ 1.000,00 



do 
conhecimento e 

muito menos 
esclarecimento 
aos discentes 
sobre o PP do 

curso 
Segmento 
docente 

Questão 1.5 
 

Apoio às ações grupo PET; Falta de recurso 
destinadas aos 

grupos PET 

Despesas com alimentação, 
hospedagem para palestrante ou 

passagens rodoviárias; 

 
R$ 1.000,00 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Referência à 
Pesquisa de 

Auto-avaliação 
Institucional 

Título da Ação (o que?) Justificativa 
(Por que?) 

Detalhamento da Ação 
(Como?) 

Custo Estimado 

 Exposição dos Projetos de 
extensão no hall do CCNE; 
 

Reforçar a 
divulgação 
científica do CCNE 

Através site; programas rádio e TV 
Campus; 
Divulgar os laboratórios que tem 
prestação de serviços à comunidade; 

 
Sem custo estimado. 

 

Dimensão 9: Políticas de atendimento aos discentes 

Referência à 
Pesquisa de 

Autoavaliação 
Institucional 

Título da Ação (o que?) Justificativa 
(Por que?) 

Detalhamento da Ação 
(Como?) 

Como será efetivado? 

Custo Estimado 

Segmento 
Discente de 
Pós-Graduação 
Questão 3.6 

Equipar salas de aula e 
laboratórios; 

Melhoria das 
condições de 
ensino e 
acessibilidade; 

Compra de equipamentos como ar 
condicionado, projetor multimídia, 
computadores 

 
R$ 8.000,00 



Em relação às 
necessidades 
dos estudantes 
considero 
importante 
oferecer 
estrutura física 
adequada para 
a acolhida: 
uma sala 
apropriada 
com cortinas 
em bom 
estado, 
cadeiras 
confortáveis e 
ar 
condicionado 
em 
funcionamento. 

 

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO  

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Referência à 
Pesquisa de 

Autoavaliação 
Institucional 

Título da Ação (o que?) Justificativa 
(Por que?) 

Detalhamento da Ação 
(Como?) 

Custo Estimado 

Segmento 
Técnico 
Administrativo 
em Educação 

Banheiro e Jardim de inverno;  
 
 

Terminar os acabamentos do banheiro com 
vestiário que foi construído em 2016 com 
verba do Centro e também do espaço de 
descanso, para os horários de intervalos dos 
servidores 

R$ 2.000,00 



Questão 1.12 
Poderia haver 
mais 
integração 
entre os 
servidores do 
centro. 

Ginástica laboral; 
 
 
 

Melhoria da 
qualidade de vida 
dos servidores 

- Parceria com CEFD (bolsistas); 
- Colchões de Ed. Física; 
- Bola de Pilates; 
- Repasse de recursos; 

 
 

R$ 1.000,00 

Palestras motivacionais e de 
formação 

Convidar profissionais qualificados para 
proferirem as palestras 

R$ 1.000,00 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Referência à 
Pesquisa de 

Autoavaliação 
Institucional 

Título da Ação (o que?) Justificativa 
(Por que?) 

Detalhamento da Ação 
(Como?) 

Custo Estimado 

Segmento 
Gestor 
Questão 3.6 

“ A distribuição 
orçamentária não 
deveria levar em 
conta apenas a 

produção, mas o 
encargo docente 

também. A 
alocação de 
recursos é 

insuficiente para 
uma manutenção 

mais adequada.” 
 

Painel da transparência  Transparência e 
aplicações com 
critérios dos 
recursos públicos. 

Exibição dos recursos do CCNE e dos 
critérios para distribuição no site do CCNE 

Sem custo estimado. 

 

 

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA  

Dimensão 7: Infraestrutura Física 



Referência à 
Pesquisa de 

Auto-
avaliação 

Institucional 

Título da Ação (o que?) Justificativa 
(Por que?) 

Detalhamento da Ação 
(Como?) 

Como será efetivado? 

Custo Estimado 

 
 
Questões 
Gerais: 
As questões 
fechadas de 5.1 
a 5.6 foi grande 
o número de 
respostas 
regulares. 

 
 
 
 
 

Reforma de espaços para o bem-
estar dos servidores do CCNE e 
construção de Jardim interno 
como local de convivência 

Melhoria da 
qualidade de vida 
dos servidores 

Continuidade da reforma do espaço para a 
construção do banheiro com vestiário e de 
espaço de descanso, para os horários de 
intervalos dos servidores 

 

R$ 2.000,00 

Equipar salas de aula Melhor qualidade 
para alcançar 
melhores resultados 
no ensino-
aprendizagem 

Equipar as salas de aula com cortinas, 
quadros de vidros para substituir os 
quadros brancos, projetor multimídia, 
computadores 

 
 

R$ 6.000,00 

Diálogo com a empresa SULCLEAN Para a continuidade 
na limpeza dos 
espaços (banheiros) 
em comum. 

Pesquisa com comunidade do CCNE para 
ouvir as necessidades e repassar a empresa 
para que sejam atendidas. Material de 
divulgação. 

 
 
Sem custo estimado. 

Projeto “CCNE Verde” Melhorar os espaços 
de convivências 
como qualidade de 
vida de servidores e 
alunos 

Aquisição e plantio com plantas nos 
espaços de convivência de circulação do 
CCNE 

 
R$ 2.000,00 

   CUSTEIO: R$ 45.757,04 
 

   CAPITAL: R$ 25.000,00 
 

   TOTAL: R$ 70.757,04 

 
 

 


