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Você conhece o Projeto Pedagógico do seu curso? Atendimento da secretaria

Questões e temáticas que dizem respeito às relações étnico 
raciais são tratadas em disciplinas/atividades do Curso.

Resultados   da   CPA

Atendimento da biblioteca

Atendimento da Ouvidoria

Acesso e segurança

Instalação adequada às pessoas com deficiência. A cantina oferece instalações e serviços satisfatórios.
Os equipamentos dos laboratórios de 

informática são adequados.



Novos computadores com as mais recentes 

atualizações dos Softwares Microsoft O�ce 

e pacote Adobe em 2015.

Microondas compartilhado para uso nas 

pausas acadêmicas

Conquistas da CPA

• Apesar da importância da CPA para a qualificação da IES e de decisiva nas tomadas de decisão da 

gestão, estando presente de forma significativa no cotidiano dos corpos docente e 

técnico-administrativo, ainda se constata a necessidade de se divulgar mais a CPA, bem como as suas 

funções e ações, junto ao corpo discente. 

• A autoavaliação de egressos precisa de consolidação na Instituição, de forma a atingir um percentual 

maior de egressos e com representatividade em todos os cursos, posto que somente 3% dos egressos 

preencheram e encaminharam o instrumento de autoavaliação.

• Na autoavaliação de 2015 para a questão, “A Faculdade oferece condições adequadas, condições de 

acesso e segurança?”; 46% da comunidade acadêmica analisa que sim e 54% analisa que não. 

• O indicador sobre a qualidade do atendimento e dos produtos da cantina obtiveram melhora em 

relação a avalição do ano de 2014, mas ainda evidenciam uma necessidade de aprimoramento da 

qualidade do serviço.

Metas   e  
• Aumentar em 5% o grau de satisfação dos discentes, em relação ao curso (média atual acima de 

75%), considerando os alunos não concluintes.

Ações:
• Criar mecanismos curriculares que promovam uma melhor articulação da teoria com a prática.

• Promover reuniões com as direções, coordenadorias de cursos e docentes, a fim de articular as 

relações teórico-práticas nos cursos de graduação. 

• Promover reuniões com o NDE – Núcleo Docente Estruturante, a fim de diagnosticar e gerar 

estratégias que propiciem o desenvolvimento de atividades práticas e/ou teórico-práticas.

• Manter e ampliar as ações de responsabilidade social, as atividades que abordam as temáticas étnico 

raciais, de educação ambiental, direitos humanos e acessibilidade nas disciplinas e projetos de 

extensão, em seus diversos mecanismos em 10%.

Ações:
• Manter a temática de responsabilidade social, presente nos PPCs dos cursos de graduação.

• Ampliar as atividades em disciplinas e projetos de extensão que abordem os requisitos legais, 

conforme propostas apresentadas no PDI e PPCs dos cursos de graduação.

• Ampliar a oferta de cursos de extensão voltados aos egressos, tendo em vista pesquisa de interesse 

desta comunidade.

• Manter e ampliar os eventos de parceria com a comunidade externa.

• Manter o programa de bolsas de estudos destinados aos discentes, tendo em vista o ingresso e 

permanência no ensino superior. 

• Manter os projetos de extensão de atendimento à comunidade e introduzir um sistema de 

autoavaliação destas ações.

• Divulgar e consolidar as atividades do núcleo de inclusão, acessibilidade e aprendizagem à 

comunidade acadêmica. 

• Ampliar o envolvimento do corpo discente em atividades de extensão, por meio de campanha de 

divulgação das atividades e de articulação na oferta, com horários compatíveis aos alunos trabalhadores. 

FRAGILIDADES:

• Implantar o sistema de catracas.

• Ampliar o monitoramento do espaço interno por câmeras.

• Acompanhar a qualidade de atendimento e dos produtos da cantina.

• Realizar ação de atualização dos cadastros dos egressos.

• Envolver a CPA e a agência de comunicação em ações que visam aumentar em 20% o índice de 

conhecimento desta comissão.

METAS

acoes  e  propostas para 2016

acoES  COM  BASE  NA  AnaLISE  DE  DADOS  E  INFORMacoES

Acompanhe a divulgação dos resultados no site.

acoES


