


ANEXO 2

PLANO DE AÇÃO – COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO HUSM

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação Institucional*

Referência

à Pesquisa

de

Autoavaliaç

ão

Instituciona

l 

Título da Ação (o que?) Justificativa

(Por que?)

Detalhamento da Ação

(Como?)

Custo Estimado



Divulgação da
avaliação

institucional

Sensibilização e esclarecimento sobre
o processo no âmbito do HUSM.

Fortalecer a
participação no

processo avaliativo do
HUSM.

Distribuição de material impresso e por meio
eletrônico, confecção de banner

R$ 2.023,00

Promoção da
avaliação

institucional

Seminário sobre avaliação
institucional

Melhorar os índices de
participação na

avaliação

Palestras, distribuição de material com logo da
avaliação como canetas, blocos

R$ 3.000,00

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Dimensão 1: Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional

Referência
à Pesquisa

de
Autoavaliaç

ão
Instituciona

l

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

Detalhamento da Ação
(Como?)

Custo Estimado

“Ser um 
referencial 
público de 
excelência no 
ensino, na 
pesquisa e na 
extensão 
promovendo a 
saúde das 
pessoas” é a 
visão de futuro 
do HUSM. Até 
este momento, 

- Divulgar a missão e o PDI à 
comunidade institucional de forma 
mais direta e não apenas por meio 
eletrônico como é feito atualmente. 

Discussão sistemática da direção com os 
docentes e técnico-administrativos na 
elaboração do próximo PDI. 
Folders, cartazes

R$ 3.800,00



essa visão para 
você é:

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição

Referência
à Pesquisa

de
Autoavaliaç

ão
Instituciona

l

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

Detalhamento da Ação
(Como?)

Custo Estimado

Quanto à 
realização de 
eventos 
científicos, 
culturais, 
técnicos e 
artísticos que 
proporcionem a 
participação do 
discente, 
possibilitando a 
divulgação de 
trabalhos e 
produção 
intelectual, você
considera:

A gestão de 
resíduos 
produzidos pelo

IV Semana da Gestão Ambiental Atender a política da 
transparência com a 
divulgação das 
práticas desenvolvidas
no HUSM. Promover 
o compartilhamento de
experiências na área 
de gestão ambiental.
Diminuir quantidade 
de copos descartáveis 
consumidos.

Organização de evento pela Comissão de 
Gestão Ambiental com atividades relativas a 
temática gestão ambiental. 
Aproveitar oportunidade para divulgar a o 
processo de avaliação institucional.
Confecção de canecas e squeeze de água.

R$ 7.080,00



hospital deve 
seguir o 
Programa de 
Gerenciamento 
de Resíduos em
Serviços de 
Saúde que visa 
à segregação 
correta do lixo 
gerado. Em seu 
serviço, a 
segregação 
seletiva de lixo 
ocorre de 
forma:

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão

Referência
à Pesquisa

de
Autoavaliaç

ão
Instituciona

l

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

Detalhamento da Ação
(Como?)

Custo Estimado

Quanto à
realização de

eventos
científicos,

V Semana Científica do HUSM Atender a Política de
apoio e incentivo a

produção de pesquisas
e trabalhos científicos
no HUSM. Promover

o compartilhamento de

Realização de evento científico multidisciplinar
com a participação de profissionais (professores
e técnico-administrativos) e alunos com atuação

no HUSM, estimulando apresentação de
trabalhos científicos e participação como

palestrantes e ouvintes. Público estimado de 250

 Locação de toldo
para organização de

ambiente para
exposição e

apresentação de



culturais,
técnicos e

artísticos que
proporcionem
a participação
do discente,

possibilitando
a divulgação
de trabalhos e

produção
intelectual,

você
considera:

experiências de uma
forma multidisciplinar.

pessoas, durante 3 dias.  Afixar e distribuir
material sobre o processo de avaliação

institucional. 

trabalhos (R$
2.800,00)

 Confecção de
material gráfico

para divulgação do
evento e

distribuição (R$
2.000,00)

 Contratação de
Coffee-break (R$

7.500,00)
Confecção de canetas

(1.000 x
1,00=1.000,00)

II Jornada Acadêmica de Geriatria

Promover o ensino e o
envolvimento do

discente na avaliação
institucional

Evento acadêmico para discussão e socialização
de temas da área de Geriatria para público

estimado de 300 pessoas.

 Contratação de
Coffee break (R$

3.500,00)
Confecção de material
gráfico (R$ 1.500,00)

Semana da Enfermagem

Promover o ensino e o
envolvimento do

discente na avaliação
institucional

Oportunizar a divulgação da avaliação para o
público de enfermagem

 Material de 
divulgação

 R$ 3.000,00

Participar da PROFITECS
Incentivar a 
participação em 
evento técnico-
científico e divulgar o 
HUSM.

Organizar equipe e local para divulgação do 
HUSM, junto a Feira das Profissões da UFSM.

Confecção de:
04 Banners X 60,00 = 
240,00

Camisetas com logo
do HUSM, manga

curta ( 5 P, 10 M, 5 G
e 5 GG) X 7,00 =

175,00.



Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade

Referência
à Pesquisa

de
Autoavaliaç

ão
Instituciona

l

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

Detalhamento da Ação
(Como?)

Custo Estimado

Quanto às 
dinâmicas das 
atividades de 
estágio no 
HUSM para 
aprendizagem:

Consolidar os consultórios Itinerantes 
no atendimento dos programas  Brasil 
Sorridente e Criança na Escola

Ampliação da oferta 
de cenários de prática 
para os alunos de 
vários cursos. 

Promover ações de aproximação com a 
comunidade. Realização de inúmeros convênios
com organizações públicas. 

Material de apoio 
didático e de 
divulgação do projeto
R$ 3.750,00

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

O apoio e 
incentivo aos 
discentes na 
produção de 

Qualificar a formação dos Médicos
Residentes

Contribuir para a
qualificação da
formação dos

residentes
proporcionando

melhor desempenho

Oferta de cursos de ACLS, PALS, ALSO e
ATLS para Médicos Contratados do Pronto

Socorro e Residentes do 1º ano.

 Taxa de inscrição
 R$ 10.000,00



pesquisas e 
trabalhos 
científicos no 
HUSM, você os
considera 
como:

de suas práticas junto
aos pacientes.

Qualificar a formação na Residência
Multiprofissional

Contribuir para a
qualificação da
formação dos

residentes
proporcionando

melhor desempenho
de suas práticas junto

aos pacientes.

Apoio por meio de pagamento de taxa de
inscrição e passagens para participar de

eventos ou treinamentos de áreas específicas.

 Passagens e taxa de
inscrição

 20.000,00

Como você 
avalia as 
condições de 
acesso às 
tecnologias da 
informação 
(equipamentos de
informática, 
recursos 
audiovisuais, 
multimídia 
internet e 
intranet) no 
âmbito do 
HUSM?

Aquisição de materiais e
equipamentos necessários à prática do

ensino acadêmico

Atender a demanda de
incentivo a melhoria
do campo de ensino

oferecido pelo HUSM.

Identificar necessidades junto aos Residentes
médicos e multiprofissionais, e programa de

reabilitação cardíaca do HUSM.

 Licitação para
aquisição de
materiais e

equipamentos
Data 
Show/Computador
R$ 6.000,00

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 
Dimensão 5: Políticas de Pessoal

Referência à
Pesquisa de

Autoavaliação

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

Detalhamento da Ação
(Como?)

Custo Estimado



Institucional

Como você 
considera a atuação 
dos profissionais do 
HUSM quanto ao 
acompanhamento e 
orientações aos 
discentes:

Como você avalia a 
atuação dos 
professores quanto 
ao acompanhamento 
e orientações aos 
discentes durante as 
atividades no 
HUSM?

Com relação a 
responsabilidade do 
servidor Técnico 
Administrativo, em 
participar das 
orientações aos 
discentes em seu 
horário de trabalho, 
como você avalia o 
domínio técnico-
científico dos 
mesmos para realizar
esta atividade?

Incentivo à qualificação de
profissionais por meio de apoio a
participação de eventos técnico-

científicos.

Qualificar os técnicos administrativos
para supervisão e apoio aos discentes 
e docentes

Atender parte da
demanda para  apoio

e incentivo aos
técnico-

administrativo na
produção de

pesquisas e trabalhos
científicos.

Capacitar Técnicos
Administrativos par o
apoio aos discentes
nas aulas práticas

Incentivo por meio de pagamento de taxas de
inscrição e passagens para que profissionais

com atuação no HUSM participem de
eventos.

Incentivo por meio de pagamento de cursos
de atualização como ATLS, MAST aos

técnicos administrativos 

Passagens:
Rodoviárias  e Aéreas:

R$ = 20.548,10
Diárias= R$
15.000,00

Taxas de Inscrição
R$ 10.000,00



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

Quanto ao acesso e à
participação dos 
alunos nos 
programas voltados 
para educação em 
saúde no HUSM, 
você considera:

Desenvolver ações educativas
(PROFITECS)

Redução dos riscos de
infeção por meio de

campanha de
higienização das

mãos.

Distribuição de material educativo
Confecção de 3000

Flyer
R$700,00

Quanto à realização 
de eventos 
científicos, culturais,
técnicos e artísticos 
que proporcionem a 
participação do 
discente, 
possibilitando a 
divulgação de 
trabalhos e produção
intelectual, você 
considera:

Formatura Residentes
Médicos e Multiprofissional

Promover a
valorização da

contribuição dos
médicos residentes

para com a
instituição.

Realização de solenidade com a presença do
Reitor, diretores do hospital e autoridades
representativas de setores interessados da

comunidade.

Contratação de
coffee-break

A atual dinâmica de 
funcionamento do 
Programa de 
Segurança no 
Trabalho e Saúde 
Ocupacional, voltado
para a assistência ao 
acadêmico, você o 

Núcleo de segurança do paciente Aumentar a segurança
dos discentes nas
aulas práticas e

estágios no âmbito do
HUSM

Sensibilização por meio de cartazes, banner e
distribuição de boton e recipiente de álcool

gel de bolso

Confecção de banner,
cartaz e boton e álcool

gel de bolso
R$ 5.300,00



avalia como: 
47,2% desconhece
Quanto à realização

de eventos
científicos, culturais,
técnicos e artísticos
que proporcionem a

participação do
discente,

possibilitando a
divulgação de

trabalhos e produção
intelectual, você

considera:

Grupo Só Riso do HUSM

Proporcionar
integração docentes,
discente e técnicos
administrativos nos
campos de prática

Participação nas atividades e dias
comemorativos entre discentes, docentes e

público em geral

Confecção de 500
camisetas para

divulgação grupo
R$ 350,00

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira

Referência à
Pesquisa de

Autoavaliação
Institucional

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

Detalhamento da Ação
Como será efetivado?

Custo Estimado

A proposta 
orçamentária e a 
alocação de recursos 
para as políticas e 
ações de ensino, 
pesquisa e extensão 
e programas de 
capacitação dos 
servidores do HUSM
para você é?

Gerir adequadamente os recursos 
financeiros da instituição. 
Planejamento antecipado permitindo 
maximização de resultados. 

Efetuar o controle de 
despesas e receitas. 
Falta de flexibilidade 
para gastos 
emergenciais.

Rigor e transparência do processo superam a 
falta de flexibilidade

------------------------



EIXO 5 – INFRAESTRUTURA 
Dimensão 7: Infraestrutura Física

Referência
à Pesquisa

de
Autoavaliaç

ão
Instituciona

l

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

Detalhamento da Ação
(Como?)

Como será efetivado?

Custo Estimado

Quanto às 
dinâmicas 
das 
atividades 
de estágio 
no HUSM 
para 
aprendizage
m:

Lona permanente na entrada 
dos Consultórios Itinerantes

Adequar a área 
de recepção dos 
Consultórios 
Itinerantes 
Oftalmologia e 
Odontologia

Adquiri lona permanente para 
recepcionar as crianças e outros que 
são atendidos no Consultórios 
itinerantes.

Lona permanente:
R$ 5.000,00

Em relação à
disponibilida
de e 
condições de
uso de 
auditórios, 
salas de 
apoio 
didático, 
biblioteca, e 
equipamento
s, como você
avalia o 

Adquirir material de apoio 
para as pesquisas e 
divulgação dos relatórios das 
pesquisas na instituição

Dar visibilidade 
aos  resultados 
provenientes das 
pesquisas 
realizadas no 
âmbito do HUSM

Disposição de local com impressora 
colorida, calculadora e grampeador 
grande para a confecção de relatórios.

Impressora 
Colorida= 2X 
1.048,00 = R$ 
2.096,00
Toner de 
impressão: 6X 
280,00 = R$ 
1.680,00
Calculadora 
grande: 2x 
80,00= R$ 160,00
Grampeador 
Grande: 2x 98,00 



HUSM? = R$ 196,00
Total: R$ 4.132,00
Total: R$ 9.132,00


