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

Referência À 
Pesquisa de 

Autoavaliação 
Institucional 

Título da Ação (o 
que?) 

Justificativa (Por 
que?) 

Detalhamento da 
Ação (Como?) 

Custo 
Estimado 

- Item 1.2 
Questões Gerais 
e 1.7 Segmento 
TAE. 

- Estruturação das 
atividades da 
Comissão Setorial 
de Autoavaliação 
da UDESSM. 

- Esta ação tem o 
objetivo de melhorar o 
desempenho das 
ações da CSA. 

- Bolsista para 
auxiliar nas 
atividades e nas 
ações promovidas 
pela CSA. 

- R$ 1.750,00 

- Item 1.2 
Questões Gerais 
e 1.7 Segmento 
TAE. 

- Tornar a CSA 
conhecida de toda 
a comunidade 
acadêmica. 

- Demonstrar aos 
diferentes setores da 
comunidade 
acadêmica a 
importância e a 
relevância da CSA. 

- Elaboração e 
Impressão de 
materiais para 
divulgação. 

- R$ 500,00 

- Item 1.2 
Questões Gerais 
e 1.7 Segmento 
TAE. 

- Realização de 
avaliação 
institucional no 
âmbito da UDESSM 

- Esta ação visa 
aproximar a 
comunidade 
acadêmica e 
oportunizar a todos 
que participem do 
desenvolvimento da 
instituição a partir de 
sua avaliação frente 
aos diferentes 
aspectos estruturais e 
organizacionais.  

- Campanha de 
divulgação da 
Avaliação 
Institucional. 
-Sensibilização 
dos diferentes 
setores da 
UDESSM sobre a 
importância do 
processo de 
avaliação. 
- Aplicação dos 
instrumentos e 
coordenação das 
atividades 
avaliativas. 
- Organização dos 
resultados e 
divulgação dos 
mesmos.  

- R$ 500,00 

 

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

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 
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?) 

Custo 
Estimado 

- Item 1.4 
Segmento 
docente  

- Bolsas para 
Projetos de Ensino, 
Pesquisa e 

- Oportunizar aos 
discentes de 
graduação o seu 

- Bolsistas para 
projetos de 
extensão 

- R$15750,00 
 



Extensão. desenvolvimento 
acadêmico a partir de 
sua inserção nas 
atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 
Assim como 
promover espaços de 
apoio a sua formação 
e minimizar as 
dificuldades de 
aprendizado. 

permanentes da 
UDESSM. 
- Bolsistas para 
projetos de 
extensão sob 
coordenação de 
professores da 
Unidade.   
- Bolsistas para 
projetos de 
pesquisa sob 
coordenação de 
professores da 
Unidade.  

- Item 1.6 
Segmento TAE e 
2.4 Segmento 
docente. 

- Apoio a 
publicação 
acadêmica de 
professores e 
servidores técnico-
administrativos. 

- Incentivar a 
participação em 
eventos acadêmicos e 
a publicação dos 
resultados das 
atividades de 
extensão e pesquisa. 

- Recurso para 
pagamento de 
inscrições para 
participação em 
eventos 
acadêmicos. 
(docentes e 
TAEs). 
- Recursos para 
impressão e para 
publicação de 
resultados de 
pesquisa e 
extensão. 
- Diárias e 
passagens. 
 
 
 

- 
R$20632,33,00 

- Item 2.3 
Segmento 
discente de 
graduação, 1.3 
Segmento 
docente. 

- Apoio a 
participação em 
eventos 
acadêmicos para 
os discentes de 
graduação da 
UDESSM. 

- Incentivar a 
divulgação das 
pesquisas e ações de 
extensão realizadas  
pela UDESSM. 

- Bolsas para 
auxiliar aos 
discentes de 
graduação na 
participação de 
eventos 
acadêmicos com 
apresentação de 
trabalho. 

- R$4.000,00. 

 

 

 

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA 
Dimensão 7: Infraestrutura Física 

Referência À Título da Ação (o Justificativa (Por que?) Detalhamento da Custo 



Pesquisa de 
Autoavaliação 
Institucional 

que?) Ação (Como?) Estimado 

- Item 5.2 
Questões Gerais 

Instrumentalização 
dos espaços de 
pesquisa. 

- Incentivar e valorizar 
o desenvolvimento da 
pesquisa na UDESSM 
como instrumento de 
aproximação da 
Unidade com a 
comunidade local, de 
modo a disponibilizar 
recursos que auxilie na 
realização das mesmas. 
 

 
- Aquisição de 
scanner colorido. 
- Câmera 
fotográfica. 
- datashow. 
-Impressora laser 
colorida.  

R$ 3.000,00 

- Item 3.1 
Segmento 
docente, 5.2 
Questões Gerais 

Ampliação e 
renovação do 
laboratório de 
informática da 
UDESSM. 

- Melhorar e atualizar 
os espaços de apoio as 
ações de ensino. 

- Renovação dos 
computadores do 
laboratório de 
informática. 

R$ 10.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO QUANTITATIVO DO PLANO DE AÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO DA 

UDESSM 

 

    

ELEMENTO DE DESPESA CUSTO 

CUSTEIO R$ 43.132,33 

INVESTIMENTO R$ 13.000,00 

TOTAL R$ 56132,33 

  

 


