
 

AÇÕES REALIZADAS APÓS ANÁLISE DOS RESULTADOS DA  

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DE 2020 

 

A Comissão Própria de Avaliação reuniu-se para discutir os resultados obtidos na Autoavaliação institucional, bem 

como foram analisadas as medidas tomadas pelos coordenadores para sanarem as deficiências dos docentes, das 

atividades integradoras e da infraestrutura de cada curso, assim como pelos supervisores de câmpus quanto às 

coordenações de curso, atendimento na tesouraria, recursos tecnológicos e ferramentas utilizados nas aulas e nas 

avaliações ensino/aprendizagem de forma remota. Passa-se a enumerar algumas das ações já implementadas: 

 

1. Quanto insatisfatória ao corpo docente: 

 Diálogo do coordenador com o docente com avaliação insatisfatória (M7,0),  debatendo cada quesito em que 

foi mal avaliado; 

 Substituição do docente em caso de reincidências e acompanhamento contínuo do docente se o fato ocorreu 

pela primeira vez; 

 Encaminhamento para treinamento no caso de falta de habilidade para ministrar aulas no ensino remoto e 

preparar material didático. 

 

2. Avaliação insatisfatória da coordenação do curso: 

 Diálogo da Diretoria de Graduação com o coordenador e acompanhamento contínuo do mesmo. 

 

3. Avaliação insatisfatória na Tesouraria: 

 Encaminhamento da avaliação ao responsável pelo setor, com solicitação de resposta sobre as providências 

tomadas; 

 Solicitação aos coordenadores que acompanhem as demandas da tesouraria e façam a intermediação no caso 

de demora no atendimento.  

 

4. Avaliação insatisfatória das Atividades Integradoras 

 O fato das Atividades Integradoras terem sido programadas antes da pandemia do COVID -19 trouxe alguns 

problemas, porém para o segundo semestre todas as atividades foram programadas para serem realizadas de 

forma remota; 

 A CPA solicitou às coordenações que, na escolha dos temas para as atividades, houvesse uma participação 

efetiva dos alunos. 

 

5. Avaliação insatisfatória dos Recursos Tecnológicos e Ferramentas utilizados nas aulas e avaliações de 

forma remota  

 Aconteceram oficinas com os docentes durante o mês de julho, para treinamento e troca de experiências sobre 

os recursos tecnológicos e ferramentas utilizados, com sucesso, nas aulas remotas durante o 1° semestre. 

Alguns dos recursos e das ferramentas que foram mal avaliados em determinados cursos foi porque não foram 

utilizados pelos docentes naquele curso. 


