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EIXO 1 - Planejamento e Avaliação Institucional 

 

 

 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação Institucional 

 

Ação 1 

Referência a pesquisa 

de Autoavaliação 

 

Título da Ação 

 

Justificativa 

 

Detalhamento da ação 

 

Custo estimado 

Questões Abertas – 
Centro – questões 
gerais 

“Mais divulgação 
sobre esta avaliação 
e posteriormente as 
conclusões desses 
resultados.”  

“Creio que a 
comunidade 
acadêmica tem 
espaços reduzidos 
para manifestar seus 
problemas” 

Campanha 
Institucional 

Preparação da 
comunidade para a 
Pesquisa da AI 2016. 
Na pesquisa de 2014, 
a participação do 
CEFD foi superior aos 
anos anteriores, 
graças à campanha 
feita pela 
CSAACEFD, mas 
ainda muito baixa. 

romover uma 
campanha com 
ações de 
sensibilização para 
esclarecimento e 
envolvimento com o 
processo avaliativo. 

- material gráfico 
(cartazes, cartilhas, 
convites): R$ 100,00  
- bolsa de apoio 
administrativo à 
CSAA: R$ 2.000,00 
 
Total: R$ 2.100,00 

 

 

Ação 2 

Referência a pesquisa 

de Autoavaliação 

 

Título da Ação 

 

Justificativa 

 

Detalhamento da ação 

 

Custo estimado 

Questões Abertas – 
Centro – questões 
gerais 

“Uma maior 
transparência na 
autoavaliação e para 
que ela serve” 

 

Seminário de 
Avaliação 
institucional 

A comunidade do 
Centro não identifica 
a finalidade e os 
resultados da AI, 
sendo necessário 
informá-la. 

alestras e rodas de 
conversa com a 
comunidade interna e 
participação de 
convidados. 

- material gráfico – 
cartazes, convites, 
certificados: 
 
Total: R$ 150,00  

 
 

 

Total da dimensão:  R$ 2.250,00 

Total do Eixo R$ 2.250,00 

Custeio R$ R$ 2.250,00 

Capital  R$ 0,00 

 

 

 



 

EIXO 2 - Desenvolvimento Institucional 

 

 

 

Dimensão 1: Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Referência a pesquisa 

de Autoavaliação 

 

Título da Ação 

 

Justificativa 

 

Detalhamento da ação 

 

Custo estimado 

Questões Abertas – 
Centro – questões 
gerais 

“Acredito que deveria 
ter uma  comissão de 
alunos que 
fiscalizassem os 
professores, em 
questões: da 
didática, domínio de 
conteúdo, presença, 
etc. 
Os professores 
estarem sempre 
atualizados, estarem 
atentos ao mercado 
de trabalho atual e 
ministrar suas aulas 
de acordo." 

 

 

Diálogos com a 
comunidade 
estudantil para 
Fomentar a 
Formulação 
curricular (Educação 
Fisica e Dança) 

O corpo discente 
aponta lacunas e 
fragilidades nos 
atuais currículos. 
Atualmente, as 
diretrizes curriculares 
da Educação Física e 
da Dança sofrem 
mudanças e a 
comunidade do 
Centro já vem 
buscando orientação 
para contribuir com a 
questão. 

Promover palestras, 
rodas de conversa, 
reuniões entre 
estudantes e 
gestores, caixa de 
sugestões  

 
R$ 50,00 para 
material gráfico 
(cartazes) e material 
de almoxarifado 
 
R$ 1.000,00 para 
custeio de 
participação de 
convidados 
(consultoria, 
palestrantes 

 

 

 

 

 



Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

Ação 1 

Referência a pesquisa 

de Autoavaliação 

 

Título da Ação 

 

Justificativa 

 

Detalhamento da ação 

 

Custo estimado 

Questões Abertas – 
Centro – questões 
gerais 

“É preciso implantar 
boas práticas 
ambientais já, pois 
enquanto instituição 
que se imagina na 
vanguarda do 
conhecimento e na 
formação de novos 
profissionais, nao 
podemos continuar 
dando maus 
exemplos e formando 
pessoas (que irão 
replicar estes erros) 
sem o cuidado com o 
meio ambiente.” 

 

 

Campanha de 
preservação 
ambiental 

Contextualizamos 
esta ação dentro da 
conjuntura atual e 
das estratégias de 
gestão da UFSM. 

Promover ações 
voltadas à 
comunidade interna 
para esclarecimento 
e envolvimento  – em 
parceria com a 
Comissão Ambiental 
Setorial (CAS) 

R$ 100,00 para 
material gráfico 
R$ 50,00 para 
almoxarifado 

 

Ação 2 

Referência a pesquisa 

de Autoavaliação 

 

Título da Ação 

 

Justificativa 

 

Detalhamento da ação 

 

Custo estimado 

Questões Abertas – 
Centro – questões 
gerais 

“Os professores 
estarem sempre 
atualizados, estarem 
atentos ao mercado 
de trabalho atual e 
ministrar suas aulas 
de acordo." 

Ciclo de Palestras Esta ação procura 
complementar os 
conhecimentos dos 
estudantes, dentro 
do contexto 
cotidiano, que os 
currículos não 
contemplam por não 
se tratar de 
necessidades 
específicas de 
formação 
profissional. 

 
Ética, cidadania, 
ações afirmativas, 
acessibilidade, 
segurança no 
trabalho, prevenção 
e combate a 
incêndios 

 
R$ 300,00 para 
material gráfico 
(divulgação, crachás 
e certificados) para 
palestrantes/oficineir
os e ouvintes 

 

 

 

 

Total da dimensão 1:  R$ 1.050,00 

Total da dimensão 3:  R$ 450,00 

Total do Eixo R$ 1.500,00 

Custeio R$ 1.500,00 

Capital  R$ 0,00 



 

EIXO 3 – Políticas Acadêmicas 

 

 

 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino e Extensão 

 

Ação 1 

Referência a pesquisa 

de Autoavaliação 

 

Título da Ação 

 

Justificativa 

 

Detalhamento da ação 

 

Custo estimado 

Questões Abertas – 
Centro – questões 
gerais 

“Acredito que as 
ações de extensão, 
no esporte, saúde, 
lazer, características 
marcantes do CEFD, 
poderiam ter um 
melhor 
desenvolvimento.” 

Jornada de extensão 
e Pesquisa e do 
CEFD 

Acadêmicos apontam 
a dificuldade em 
conhecer as 
oportunidades de 
pesquisa e extensão 
ofertadas pelas 
dezenas de projetos 
do Centro.  

Promover um mostra 
dos 
grupos/laboratórios/n
úcleos/projetos de 
pesquisa e extensão 
– paralela à Jornada 
Acadêmica 
Integrada: oficinas, 
visitas guiadas, 
grupos de discussão, 
etc. 

R$ 100,00 para 
certificados, 
divulgação, registros 

 

 

Ação 2 

Referência a pesquisa 

de Autoavaliação 

 

Título da Ação 

 

Justificativa 

 

Detalhamento da ação 

 

Custo estimado 

Questões Abertas – 
Centro – questões 
gerais 

“Acredito que em 
nossa formação a 
diversas lacunas a 
serem preenchidas 
ainda, ela muitas 
vezes quase sempre 
é muito superficial, 
não nos prepara 
realmente para o 
mercado de trabalho 
e os desafios que a 
sociedade depois de 
formados nos 
impõem.” 

Mini-cursos de 
qualificação discente 
(ACGs/DCGs); 
Palestras e oficinas 
formativas/informativ
as 

Muitos acadêmicos 
citam a 
desatualização das 
disciplinas e 
docentes. Abordar 
temas cotidianos, 
mas que não 
constam dos 
currículos. 

Promover cursos que 
abordem temas que 
apresentam lacunas 
curriculares: 
primeiros-socorros, 
LIBRAS; Dia de 
Combate à AIDS, Dia 
de Combate ao 
Câncer, Dia do 
Doador de Sangue 

R$ 1.000,00 para 
bolsas, certificados, 
material de 
divulgação, registros, 
certificados para 
ministrantes e 
ouvintes 

 

 



Ação 3 

Referência a pesquisa 

de Autoavaliação 

 

Título da Ação 

 

Justificativa 

 

Detalhamento da ação 

 

Custo estimado 

Questões Abertas – 
Centro – questões 
gerais 

"Alguns professores 
universitários não 
estão atuando na 
área em que estes 
são formados (...) tal 
situação fragiliza a 
aquisição de 
conhecimento dos 
alunos em 
determinadas 
disciplinas.” 

Apoio à semana 
acadêmica 

A redução 
orçamentária dos 
últimos tornou 
demais oneroso para 
o Centro custear 
eventos, mas é 
necessário propiciar 
tais oportunidades à 
comunidade 
acadêmica 

Custear das 
despesas do evento 
– diárias, passagens 
aéreas e rodoviárias, 
alimentação e 
hospedagem, 
material gráfico de 
divulgação, 
camisetas, material 
de expediente 

R$ 10.000,00 

 

 

Ação 4 

Referência a pesquisa 

de Autoavaliação 

 

Título da Ação 

 

Justificativa 

 

Detalhamento da ação 

 

Custo estimado 

Questões Abertas – 
Centro – questões 
gerais 

“Acredito que em 
nossa formação a 
diversas lacunas a 
serem preenchidas 
ainda, ela muitas 
vezes quase sempre 
é muito superficial, 
não nos prepara 
realmente para o 
mercado de trabalho 
e os desafios que a 
sociedade depois de 
formados nos 
impõem.” 

Projeto “laboratório 
de organização de 
eventos” 

A CSAACEFD 
necessita de apoio 
operacional para 
executar os eventos 
previstos no seu 
plano de ação. Este 
laboratório 
oportunizará aos 
acadêmicos a 
prática, preparando-
os para a atuação 
profissional. 

Bolsas para alunos 
do CEFD, já 
aprovados em 
disciplinas de 
gestão/administração 
de eventos, para dar 
apoio operacional 
aos eventos 
promovidos pela 
CSAACEFD e 
Direção do Centro 

R$ 1.800,00 (2 
bolsas mensais de 
R$ 150,00)  

 

 

 



Dimensão 4: Comunicação com a sociedade 

 

 

Ação 1 

Referência a pesquisa 

de Autoavaliação 

 

Título da Ação 

 

Justificativa 

 

Detalhamento da ação 

 

Custo estimado 

Questões Abertas – 
Centro – questões 
gerais 

“Acredito que as 
ações de extensão, 
no esporte, saúde, 
lazer, características 
marcantes do CEFD, 
poderiam ter um 
melhor 
desenvolvimento.” 

Visitação de escolas 
da rede públicas 
municipal 

Trata-se de uma 
oportunidade de 
interação com um 
segmento da 
sociedade pouco 
atingido pelos 
projetos do Centro. 

Promover visitas de 
escolas da rede 
pública de Santa 
Maria para conhecer 
e desenvolver 
atividades lúdico-
pedagógicas nas 
instalações do CEFD 

R$ 50,00 para 
impressos 

 

 

Ação 2 

Referência a pesquisa 

de Autoavaliação 

 

Título da Ação 

 

Justificativa 

 

Detalhamento da ação 

 

Custo estimado 

A comunicação 
existente entre setores 
da universidade é 
minima, sobre AAA 

Questões Abertas – 
Centro – questões 
gerais 

“As questões de 
transparência quase 
não se ouve falar, não 
se sabe a quantidade 
investida em cada 
centro e para onde 
este vai.” 

A divulgação externa 
da universidade se faz 
muito pouco presente 
“os murais físicos são 
bastante poluídos (...)  
ficam confusos e 
enfrentamos 
dificuldades de 
encontrar as 
informações que 
realmente são 
necessárias" 

Projeto “CEFD em 
movimento – Redes 
sociais e 
comunicação 
dirigida” 

A comunidade 
interna queixa-se das 
falhas 
comunicacionais que 
envolvem os 
processos de rotina 
do Centro, seus 
eventos e relações 
externas. 

- criação de um 
informativo on line 
(newsletter)  
- manutenção do 
painel de notícias 
digital (já existente) 
no saguão do prédio-
sede 
- manutenção do 
website e das 
fanpages do CEFD 
nas redes sociais 

R$ 2.000,00 para 
bolsa 

 

 



Ação 3 

Referência a pesquisa 

de Autoavaliação 

 

Título da Ação 

 

Justificativa 

 

Detalhamento da ação 

 

Custo estimado 

Não há referência 
direta a questões da 
pesquisa 2014, mas 
atende à falta de 
comunicação, que 
vem ocorrendo há 
vários anos no 
Centro, já citada na 
AI 2012. 

Apoio ao Memorial 
da Educação Física e 
dos Esportes 

Trata-se, aqui, de 
uma ação de 
valorização da 
história do Centro, 
considerando seu 
papel fortemente 
extensionista, desde 
sua criação, voltada 
à valorização do 
esporte, 
crescentemente, da 
saúde de segmentos 
sociais específicos. 

Sistematizar a 
documentação 
histórica, através de 
igitalização, 
organização e 
arquivamento de 
documentos: atas, 
portarias, 
premiações, 
fotografias e outros 
que registram a 
trajetória do CEFD 
desde sua criação. 

R$ 4.000,00 (duas 
bolsas mensais de 
R$ 400,00) 
 
R$ 1.300,00 para 
material permanente  
 
R$ 200,00 para 
material de 
expediente 

 

 

 

 

Dimensão 9: Políticas de atendimento aos discentes 

 

 

Ação 1 

Referência a pesquisa 

de Autoavaliação 

 

Título da Ação 

 

Justificativa 

 

Detalhamento da ação 

 

Custo estimado 

Questões Abertas – 
Centro – questões 
gerais 

"Vejo que a questão 
servidores bem 
delicado, uma vez 
que em alguns 
setores eles são 
desleixados, 
descontentes com a 
função e algumas 
vezes negligentes 
para informações. 

 

Dia do Estudante 
(Calourada 2º 
semestre/2016) 

Esta ação busca 
acolher os novos 
estudantes com um 
ambiente amistoso, 
aberto e rico, 
mostrando que o 
Centro preocupa-se 
com seu bem-estar. 

- Interação com 
egressos dos Cursos 
de Educação Física 
- Mostra de talentos 
– momento de 
integração 
acadêmica, com 
mostra dos talentos 
culturais dos 
acadêmicos do 
CEFD (música, 
dança, artes visuais, 
literatura) 

R$ 500,00 para 
material gráfico  
R$ 2.000,00 para 
despesas com 
convidados 
(palestrantes) 

 

 

Ação 2 

Referência a pesquisa 

de Autoavaliação 

 

Título da Ação 

 

Justificativa 

 

Detalhamento da ação 

 

Custo estimado 

Questões Abertas – 
Centro – questões 
gerais 

“Mais bolsas para o 
curso de educação 
física bacharelado!” 

 

Bolsas de formação 

Os estudantes, 
especialmente do 
Curso de Educação 
Física – 
Bacharelado, 
solicitam mais 
oportunidades de 
bolsa e projetos de 
extensão. 

Conceder bolsas a 
estudantes, via  
edital, à participação 
em eventos 
científicos. Contra-
partida: relatório, 
apresentação na 
Jornada de Pesquisa 
e Extensão  

R$ 7.000,00 



 

 

Ação 3 

Referência a pesquisa 

de Autoavaliação 

 

Título da Ação 

 

Justificativa 

 

Detalhamento da ação 

 

Custo estimado 

Questões Abertas – 
Centro – questões 
gerais 

“Acredito que as 
ações de extensão, 
no esporte, saúde, 
lazer, características 
marcantes do CEFD, 
poderiam ter um 
melhor 
desenvolvimento. “ 

Apoio ao JOINTEF 
Summer 

O evento mais 
tradicional do CEFD 
objetiva a integração 
de toda a 
comunidade interna. 

Custear as despesas 
do evento - material 
gráfico, locação de 
pirâmide, banheiro 
químico, camisetas, 
ecobags, etc. 

R$ 5.000,00 

 

 

 

Total da dimensão 2: R$ 12.900,00 

Total da dimensão 4: R$ 7.550,00 

Total da dimensão 9:  R$ 14.500,00 

Total do Eixo R$ 34.950,00 

Custeio R$ 33.650,00 

Capital  R$ 1.300,00 

 

 

 



 

EIXO 4 – Políticas de gestão 

 

 

 

Dimensão 5: Políticas de gestão 

 

 

Referência a pesquisa 

de Autoavaliação 

 

Título da Ação 

 

Justificativa 

 

Detalhamento da ação 

 

Custo estimado 

Questões Abertas – 
Centro – questões 
gerais 

“Entrei recentemente 
na UFSM e ainda 
não houve tempo 
hábil para observar 
tais aspectos.” 

“Ingressei na UFSM, 
como docente, no 
mês de maio deste 
ano. Algumas 
informações tanto 
institucionais como 
da minha unidade 
ainda estou 
conhecendo.” 

Programa de 
valorização dos 
servidores 

O grupo de 
servidores do CEFD 
conta com vários 
TAEs e docentes 
novos, recém 
chegados à UFSM, 
ao mesmo tempo em 
que vários servidores 
aposentaram-se. 
Integrar essa 
comunidade é 
essencial para a 
manutenção dos 
objetivos do Centro. 

- apoiar a 
capacitação: custeio 
de participação em 
cursos e eventos de 
capacitação; 
- promover: 
homenagens: 
servidores 
aposentados, 
aniversariantes, 
datas 
comemorativas; 
atividades de 
integração em datas 
significativas (ex.: 
aniversário do 
Centro); projeto de 
ginástica laboral 

R$ 1.500,00 – bolsa 
R$ 3.000,00 – 
capacitação 
 
R$ 200,00 – 
impressos  

 

 

 

 

Total da dimensão:  R$ 4.700,00 

Total do Eixo R$ 4.700,00 

Custeio R$ 4.700,00 

Capital  R$ 0,00 

 

 

 



EIXO 5 – Infraestrutura 

 

 

 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

 

 

Ação 1 

Referência a pesquisa 

de Autoavaliação 

 

Título da Ação 

 

Justificativa 

 

Detalhamento da ação 

 

Custo estimado 

Questões Abertas – 
Centro – questões 
gerais 

“Deveriam ser Como 

também as estruturas 
sanitárias dos 
banheiros deveriam 
melhores, pois há 
sempre falta de 
sabonetes, toalhas de 
papel e papel 
higiênico.” 

Melhorias nos 
banheiros e 
vestiários 

O corpo estudantil 
queixa-se da falta de 
papel higiênico e 
sabonete nos 
banheiros. Em anos 
anteriores, a falta de 
conscientização dos 
usuários quanto à 
economia dos 
recursos acarretou a 
suspensão da ação. 
Retomamos, agora, 
mediante campanha 
que visa a 
conscientizar para 
manter. 

– Abastecimento  de 
papel higiênico e 
sabonete líquido nos 
banheiros de todos 
os prédios 
– campanha de 
conscientização 
contra o desperdício 

R$ 450,00 para o 
material de higiene 
 
R$ 50,00 para 
material gráfico 
(campanha) 

 

 

Ação 2 

Referência a pesquisa 

de Autoavaliação 

 

Título da Ação 

 

Justificativa 

 

Detalhamento da ação 

 

Custo estimado 

Questões Abertas – 
Centro – questões 
gerais 

“As salas de aulas 
deveriam ter mais 
ventilação, assim 
como a estrutura das 
salas fossem 
melhores com: 
cadeiras 
confortáveis,  acesso 
à internet e 
multimídia em geral.” 

Melhorias no Mini-
Auditório 

A CSAACEFD 
promoverá diversos 
eventos ao longo de 
2016, a fim de 
contemplar as 
solicitações da 
comunidade e o mini-
auditório é o local 
utilizado pelo Centro 
para palestras e 
defesas, 
necessitando, neste 
momento, de 
melhorias. 

Adquirir cadeiras 
para ampliar a 
capacidade de 
acomodação da sala 
em que ocorrem 
palestras e 
qualificações/defesas 
de trabalhos 
acadêmicos no 
Centro 

R$ 12.200,00 

 

 

 

Total da dimensão:  R$ 12.700,00 

Total do Eixo R$ 12.700,00 

Custeio R$ 500,00 



Capital  R$ 12.200,00 

Valores estimados no Plano de Ação 
 

 
Valor total estimado para todas as ações: R$ 56.100,00 
 
Valor total em custeio: R$ 42.600,00 
 


