
ANEXO 2 

PLANO DE AÇÃO – COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS 

 

 

 

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação Institucional* 

Referência à 

Pesquisa de 

Autoavaliaçã

o 

Institucional  

Título da Ação (o que?) Justificativa 

(Por que?) 

Detalhamento da Ação 

(Como?) 

Custo Estimado 

1.2 - 
Questões 
Gerais 

Produção de material para 
divulgação de eventos 
promovidos pela Avaliação 
Institucional. 

Para 
sensibilização, 
conscientização, 
visibilidade e 
transparência do 
processo de 
Avaliação 
Institucional. 

Produção e distribuição de fotocópias, 
banners, folders, flyers, cartazes e 
editais. 

R$ 300,00 

1.1 - 
Questões 

 Elaboração e discussão do 
plano de ação 2016 

Reuniões para 
discussões e 

Elaborar e discutir um plano de ação 
da Comissão Setorial, em consonância 

Sem custos 



Gerais decisões das 
ações. 

com a Comissão Central de AI, e fazer 
o relatório das atividades. 

1.2 - 
Questões 
Gerais 

01 bolsista CSA/CCR Para auxiliar em 
todo o processo 
de Avaliação 
Institucional, 
colaborando em 
todos os 
procedimentos 

Uma bolsa mensal, no valor de 
R$410,00, durante 12 meses 

R$ 4.920,00 

 

 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

Dimensão 1: Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 
Referência à 
Pesquisa de 
Autoavaliaçã
o Institucional 

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

Detalhamento da Ação 
(Como?) 

Custo Estimado 

2.1 - 
Questões 
Gerais 

Estudo do diagnóstico da 
Avaliação Institucional aplicada 
em 2014 e planejamento das 
ações em consonância com o 
PDI. 

A necessidade dos 
cursos e centros 
de ensino 
colaborarem com o 
PDI. 

Análise e tomada de decisões a partir 
do diagnóstico da AI, de acordo com 
cada eixo e dimensão. 

Sem custos 

1.2 e 2.2 – 
Segmento 
Discente de 
Graduação e 
Pós-
Graduação 

Aplicação, análise e divulgação 
da Avaliação das disciplinas no 
primeiro semestre do ano de 
2015 e 2016. 

Necessidade dos 
discentes em 
formalizarem uma 
avaliação mais 
detalhada sobre as 
disciplinas. 

Foi aplicado um instrumento referente 
às disciplinas do primeiro semestre do 
ano de 2015, no qual os alunos 
procederam   à avaliação do processo 
de ensino-aprendizagem como um todo. 
Posteriormente, os resultados 

Sem custos 



oferecidas em 
seus cursos 
(incluem-se nesse 
processo a 
autoavaliação e 
avaliação do 
processo  de 
ensino-
aprendizagem 
como um todo ). 

receberam tratamento estatístico, foram 
sistematizados e repassados aos 
coordenadores, para posterior 
discussão junto aos professores, na 
busca de possíveis soluções para as 
demandas apontadas, visando sempre 
uma melhora no ensino. Obs: Esse 
trabalho será realizado em  2016 com 
as suas especificidades. 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

Referência à 
Pesquisa de 
Autoavaliaçã
o Institucional 

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

Detalhamento da Ação 
(Como?) 

 

Custo Estimado 

 

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS  

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

Referência à 
Pesquisa de 
Autoavaliaçã
o Institucional 

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

Detalhamento da Ação 
(Como?) 

Custo Estimado 

1.1 – 
Segmento 
Docente 

Curso de Formação Docente 
continuada. 

Necessidade de 
um quadro de 
saberes docentes 
que auxiliem ao 
professor no 
exercício de suas 

Curso anual de 68 h, que inclui 
professores e formadores de diversas 
áreas do conhecimento. 

Custos pagos pela 
PROGEP 



funções. 

1.1 – 
Segmento 
Docente 

Projetos de ensino 
interdisciplinar. 

Auxiliar os 
professores na 
execução de seus 
projetos, visando à 
inovação do 
ensino. 

01 bolsista durante 05 meses (bolsa no 
valor de R$360,00), para auxiliar os 
professores no desenvolvimento dos 
projetos (até 02 bolsas para cada curso 
= 10 bolsas). 

R$ 18.000,00 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Referência à 
Pesquisa de 

Autoavaliação 
Institucional 

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

Detalhamento da Ação 
(Como?) 

Custo Estimado 

 

Dimensão 9: Políticas de atendimento aos discentes 

Referência à 
Pesquisa de 
Autoavaliaçã
o Institucional 

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

Detalhamento da Ação 
(Como?) 

Como será efetivado? 

Custo Estimado 

2.3 e 2.2 
Segmento 
Discente de 
Graduação e 
Pós-
Graduação 
respectivam
ente 

Auxilio para participação em 
eventos de ensino, pesquisa e 
extensão 

Oportunizar a 
participação dos 
estudantes em 
eventos de ensino, 
pesquisa e 
extensão, 
ampliando assim a 
formação 
acadêmica 

Viabilizar a participação dos estudantes 
por meio de subsídios financeiros. A 
seleção das solicitações dos alunos é 
feita de acordo com os critérios 
definidos em editais semestrais 
específicos. Viabilizar a participação dos 
estudantes por meio de subsídios 
financeiros. A seleção das solicitações 
dos alunos é feita de acordo com os 

R$ 26.800,00 



critérios definidos em editais semestrais 
específicos. 

2.2 
Segmento 
Discente de 
Graduação 

Projeto de integração dos 
alunos nos cursos e na 
universidade. 

Os alunos 
necessitam de 
atividades 
integradoras, que 
os auxiliem a 
permanecer no 
curso, ter um bom 
aproveitamento e 
assumir as 
responsabilidades 
discentes. 

Recepção dos calouros por parte da 
Direção do Centro, Coordenações e 
UAP. 
Encontros de discussão com as turmas 
no sentido de oferecer orientações 
básicas aos iniciantes.  
Confecção de brindes para a divulgação 
da AI na semana da calourada. 

R$ 1.000,00 

2.5 
Segmento 
Discente de 
Graduação 

Parceria com os Diretórios 
Acadêmicos dos cursos de 
graduação. 

Divulgar e ampliar 
o número de 
participantes no 
processo de 
Avaliação 
Institucional. 

Disponibilizar o valor de R$ 1.000,00 
para os diretórios de cada curso, 
destinados à realização das ações afins 
da AI. Trabalho realizado através da 
parceria entre a UAP e os diretórios. 

R$ 5.000,00 

2.2, 
Segmento 
Gestor 
2.3 e 2.2 
Segmento 
Discente de 
Graduação e 
Pós-
Graduação 
respectivam
ente 

Organização de eventos como 
seminários e palestras abertos à 
comunidade acadêmica e 
externa  

Necessidade de 
uma formação 
complementar aos 
currículos formais, 
assim como suprir 
a demanda 
sugerida pelos 
discentes na AI. 

Realização de palestras mensais, 
produção de material de divulgação, 
diárias, passagens aérea ou rodoviária 
para palestrantes, pagamento de 
pessoa física. 

R$ 12.000,00 



 

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 

3.3 Segmento 
Discente de 
Graduação 

Aplicação, análise e divulgação 
da Avaliação das disciplinas no 
primeiro semestre do ano de 
2015 e 2016. 

Necessidade dos 
discentes em 
formalizarem uma 
avaliação mais 
detalhada sobre as 
disciplinas 
oferecidas em 
seus cursos 
(incluem-se nesse 
processo a 
autoavaliação e 
avaliação do 
processo de 
ensino-
aprendizagem 
como um todo). 

Foi aplicado um instrumento referente 
às disciplinas do primeiro semestre do 
ano de 2015, no qual os alunos 
procederam   à avaliação do processo 
de ensino-aprendizagem como um todo. 
Posteriormente, os resultados 
receberam tratamento estatístico, foram 
sistematizados e repassados aos 
coordenadores, para posterior 
discussão junto aos professores, na 
busca de possíveis soluções para as 
demandas apontadas, visando sempre 

Sem custos. 

2.4  
Segmento 
Docente 
1.6 Segmento 
TAE 

Auxilio participação em eventos 
para membros da CSAI. 

Ampliação e 
partilha de 
conhecimentos 
relacionados às 
temáticas de 
avaliação 

Para membros da Comissão Setorial do 
CCR participarem de eventos 
relevantes dentro das temáticas de 
avaliação institucional, formação 
docente continuada e 
desenvolvimento/melhoria do processo 

R$ 5.000,00 



Institucional, 
formação docente 
continuada e 
desenvolvimento/
melhoria do 
processo de 
ensino-
aprendizagem.  

de ensino-aprendizagem. 

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 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

Referência à 
Pesquisa de 

Autoavaliação 
Institucional 

Título da Ação (O quê?) Justificativa 
(Por que?) 

Detalhamento da Ação 
Como será efetivado? 

Custo Estimado 

5.5 - Questões 
Gerais 

Trabalho conjunto com o setor 
financeiro e a direção do centro. 

Verificar as 
necessidades e a 
melhor forma de 
aplicar os 
recursos. 

Estudo das necessidades e 
possibilidades de aplicação do recurso. 
Reuniões, de acordo com as 
necessidades do plano de ação. 

Sem custos. 

 

 

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA  

Dimensão 7: Infraestrutura Física 



Referência à 
Pesquisa de 

Autoavaliação 
Institucional 

Título da Ação (O quê?) Justificativa 
(Por que?) 

Detalhamento da Ação 
(Como?) 

Como será efetivado? 

Custo Estimado 

 

 

Valor total : R$ 73.020,00 

Valor total de custeio : R$ 73.020,00 


