
ANEXO 2 

PLANO DE AÇÃO – COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO 2015 

  

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação Institucional* 

Referência à 
Pesquisa de 

Autoavaliação 
Institucional 

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

Detalhamento da Ação 
(Como?) 

Custo Estimado 

1.2 - QG 

Divulgação dos resultados da 
autoavaliação institucional para a 

comunidade da sua unidade / 
subunidade 

Baixo índice de 
satisfação em 

relação à 
divulgação dos 

resultados 

1- Publicização dos resultados no 
site do Colégio Politécnico; 

2- Publicação de notícia no Boletim 
Interno informando da conclusão 
do Relatório de Resultados da 
Autoavaliação Institucional 

3- Impressão do Relatório de 
Resultados da Autoavaliação 
Institucional para os gestores 
divulgarem entre seus pares 

R$ 7.100,00 
(Gráfica 

Universitária) 



EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Dimensão 1: Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

Referência à 
Pesquisa de 

Autoavaliação 
Institucional 

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

Detalhamento da Ação 
(Como?) 

Custo Estimado 

1.1 do 
Segmento 

Discentes do 
Ens. Médio e 

Técnico 

Divulgação do Projeto Pedagógico 
dos cursos 

Desconhecimento 
por grande parte dos 
discentes a respeito 

do Projeto 
Pedagógico do seu 

curso 

1- Inserção do Projeto Pedagógico de 
cada curso no site do Colégio 
Politécnico 

2- Divulgação nos meios digitais e 
intervenções através de cartazes nos 
murais de cada curso 

R$ 4.800,00 
(bolsista 

comunicação) 
R$ 1.200,00 

(Gráfica 
Universitária) 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

Referência à 
Pesquisa de 

Autoavaliação 
Institucional 

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

Detalhamento da Ação 
(Como?) 

 
Custo Estimado 

2.4 das 
Questões 

Gerais 

Divulgação do plano de gestão de 
Logísticas sustentável como 
ferramenta de planejamento 

ambiental 

Baixo índice de 
conhecimento da 

ferramenta 

1- Inserção de Enquete informativa no 
site do Colégio Politécnico 

2- Divulgação nos meios digitais e 
intervenções através de cartazes nos 
murais de cada curso 

3- Estruturação de um parque de 
impressão 

R$ 1.200,00 
(Gráfica 

Universitária) 
R$ 8.000,00 

(impressoras) 
R$ 6.000,00 

(computadores) 
R$ 2.000,00 

(roteadores e 
equipamentos 

auxiliares) 
  



EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS  

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
Referência à 
Pesquisa de 

Autoavaliação 
Institucional 

 

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

Detalhamento da Ação 
(Como?) 

Custo Estimado 

2.3 do 
Segmento 
Gestores 

Qualificar a equipe para execução 
dos procedimento de 

acompanhamento de egressos 

Para obtenção de 
informações 

relevantes que 
contribuam para 

políticas de ensino, 
pesquisa e 
extensão 

 
1- Designar um servidor com carga 

horária disponível para este fim; 
 

2- Selecionar um bolsista para apoiar 
as atividades  

 

R$ 4.800,00 
(bolsista) 

1.3 do 
Segmento 

Docentes e 
2.3 do 

Segmento 
Discentes da 
Graduação 

Viabilização da participação dos 
discentes em eventos 

Possibilitar a 
participação dos 

discentes em 
eventos para 

divulgar ações de 
pesquisa e 
extensão 

1- Divulgação dos eventos por área 
para todo ano no site de cada 
curso; 

2- Lançamento de edital de fluxo 
contínuo para pagamento de bolsa 
auxílio a eventos 

R$ 9.000,00 
(bolsa auxílio 

eventos) 

3.2 do 
Segmento 
Discentes 

Ens. Médio e 
Técnico 

Qualificar a equipe para execução 
dos procedimento de 

acompanhamento de prática 
profissional e/ou estágios 

Acompanhar e 
assessor as 

atividades de 
prática profissional 

e/ou estágio pela 
coordenação do 

curso 

1- Designar um servidor com carga 
horária disponível para este fim; 

2- Selecionar um bolsista para apoiar 
as atividades 

3- Divulgar na página as 
oportunidades de estágios 

R$ 4.800,00 
(bolsista) 



2.1 do 
Segmento 

Discentes da 
Graduação 

Divulgação dos trabalhos de 
conclusão 

Para possibilitar 
que os interessados 
possam assistir às 
defesas dos 
trabalhos de 
conclusão, bem 
como, dar 
transparência ao 
processo 

1- Divulgar na página dos cursos as 
datas de defesa dos trabalhos de 
conclusão.  
 

2- Disponibilizar na Biblioteca 
Setorial os trabalhos de conclusão 
dos anos anteriores 

R$ 4.800,00 
(bolsista) 

R$ 1.500,00 
(computador para 

bolsista) 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Referência à 
Pesquisa de 

Autoavaliação 
Institucional 

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

Detalhamento da Ação 
(Como?) 

Custo Estimado 

Dimensão 9: Políticas de atendimento aos discentes 

Referência à 
Pesquisa de 

Autoavaliação 
Institucional 

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

Detalhamento da Ação 
(Como?) 

Como será efetivado? 
Custo Estimado 

2.2 do 
Segmento 

Discentes de 
Graduação 

Divulgação dos programas de 
assistência estudantil 

Para informar aos 
discentes sobre os 

programas 
voltados para a 

assistência 
estudantil 

1- Inserção de link para a PRAE no 
site do Colégio Politécnico 

2- Divulgação nos meios digitais e 
intervenções através de cartazes 
nos murais de cada curso 

R$ 1.200,00 
(Gráfica 

Universitária) 

  



EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO  

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Referência à 
Pesquisa de 

Autoavaliação 
Institucional 

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

Detalhamento da Ação 
(Como?) 

Custo Estimado 

1.6 e 1.8 do 
Segmento dos 

Técnicos 
Administrativos 

em Educação 

Programação de reuniões e eventos 
periódicos 

Melhoria das 
relações de trabalho 

e qualificação dos 
servidores 

 
Facilitar a 

administração do 
tempo individual 

1- Incentivar a participação em cursos 
de aperfeiçoamento ou eventos 
visando à qualificação dos 
servidores; 

2- Programação das reuniões e eventos 
juntamente com o calendário 
acadêmico; 

3- Utilização da agenda do google para 
eventuais remarcações. 

R$ 6.000,00  
(Cursos e eventos) 

2.3 do 
Segmento dos 

Docentes 
 

3.3 do 
Segmento de 
Discentes da 

Pós-Graduação 

Programa de qualificação e 
atualização dos servidores 

Melhoria das 
relações de trabalho 
dentro dos setores 

 
Qualificação e 

atualização dos 
professores 

1- Ações de sensibilização voltadas 
para os coordenadores de curso e 
chefias de setores, enfatizando as 
relações humanas, o perfil discente 
da atual geração; formas 
diferenciadas de aprendizagem, 
outros temas relevantes; 

2- Incentivar a participação em cursos 
de aperfeiçoamento ou eventos 
visando à qualificação dos 
servidores; 

3- Insights através de cartazes e boletim 
interno com frases de impacto a fim 
de proporcionar constantes 
reflexões. 

R$ 12.000,00 
(Cursos e eventos) 

 
R$ 3.000,00 

(Gráfica 
Universitária) 



Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Referência à 
Pesquisa de 

Autoavaliação 
Institucional 

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

Detalhamento da Ação 
(Como?) 

Custo Estimado 

5.5 das 
Questões Gerais 

Criação de um portal da 
transparência do Colégio 

Politécnico 

Divulgar relatórios 
informativos quanto 

a valores, 
quantidades, e 

cronogramas, entre 
outros dos recursos 

financeiros 
investidos na 

unidade. 

1- Seleção de um bolsista da área de 
informática para criação de uma 
página (link) dentro do site do 
Colégio Politécnico; 

2- Seleção de um bolsista da área 
financeira para formatação de 
relatórios a serem disponibilizados 
periodicamente na página da 
unidade. 

R$ 9.600,00 
(bolsistas) 

 
R$ 3.000,00 

(computadores 
para bolsistas) 

2.5 do 
Segmento 

Discentes do 
Ens. Médio e 

Técnico 

Estruturação das formas de 
participação dos diversos 

segmentos 

A fim de possibilitar 
a Gestão 

Democrática dentro 
da Unidade 

1- Realizar ações de sensibilização para 
a participação dos discentes; 

2- Lançar edital de eleição da 
representação discente; 

3- Verificar as formas de participação 
da comunidade acadêmica nos 
momentos de reflexão e prestação de 
contas da gestão. 

R$ 0,00 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

Referência à 
Pesquisa de 

Autoavaliação 
Institucional 

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

Detalhamento da Ação 
Como será efetivado? 

Custo Estimado 

 

  



EIXO 5 – INFRAESTRUTURA  

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

Referência à 
Pesquisa de 

Autoavaliação 
Institucional 

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

Detalhamento da Ação 
(Como?) 

Como será efetivado? 
Custo Estimado 

 

 

 

Custeio 69.500,00 

Capital 20.500,00 

Total 90.000,00 

 


