Plano de ação para melhoria contínua
CPA 2020
1. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE
Apresentamos abaixo as ações da CPA para o ano de 2020. Isso a partir da análise dos questionários avaliativos aplicados em 2019, baseando-se nas diretrizes
do PDI, dentro da proposta da avaliação interna. Considerando os caminhos da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES de número 65, listamos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Com relação à melhoria das atividades acadêmicas:
Reuniões com as coordenações e colegiados de curso para a divulgação dos dados da pesquisa de autoavaliação institucional;
Entrega dos relatórios de autoavaliação institucional para o coordenador do curso de Administração;
Entrega dos relatórios de autoavaliaçao institucional para o coordenador dos cursos de Pós Graduação (MBAs)
Seminário de formação com professores novos da Faculdade IBG a fim de apresentar o Regimento Interno, PDI e Plano de Carreira;
Participação da CPA nas reuniões do Colegiado Pedagógico e nos Colegiados de Cursos;

PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA.

OBJETIVOS

METAS

1. Aprimorar o
conhecimento sobre a
Autoavaliação e CPA

1.Melhorar o
conhecimento do corpo
técnico-administrativo
sobre o CPA

2 Melhorar o
Conhecimento sobre
PDI

3 Melhorar o
conhecimento do
corpo técnico-

INDICADORES
Descrição
2021
Percentual de
80%
colaboradores que
participarão das
capacitações sobre a CPA
Percentual de
colaboradores que

80%

AÇÕES
2022
100%

100%

1 Realizar Seminários de
sensibilização,
especialmente para novos
funcionários ingressam na
IES.
1 Elaborar Treinamento com
metodologia expositiva e
dinâmica de grupo;

RESPONSÁVEL
CPA

CPA

administrativo sobre
PDI

3. Fortalecer as relações
interpessoais entre
professores e alunos

4. Consolidar as práticas
pedagógicas no espaço
chamado “sala de aula”

Aumentar a relação e a
qualidade das relações
entre professores e
alunos

Conscientizar os
professores para
desenvolverem as
práticas pedagógicas
declaradas no modelo
pedagógico da IES

participarão das
capacitações

2 Elaborar proposta de
treinamento para novos
técnicos administrativos que
forem admitidos na IES
1 Fazer um feeback com os
professores
individualmente;

Pelo aumento da
participação de alunos e
professores nos projetos do
curso, organizado pelos
professores;

80%

100%

Diminuição do Número de
queixas na coordenação.

90%

100%

- Pelo número de
professores que fazem
aulas mais dinâmicas;
- Pela verificação dos
modelos de provas
elaboradas pelos
professores e devolvidas
pela coordenação;
- Pelo número percentual
de planos de ensino
devolvidos aos professores
pela coordenação.
- Será medida pelo horários
de início das aulas e pelo
encerramento.
- Número de professores
que publicam e registram

50%

70%

Coordenação

70%

100%

Coordenação e
Colegiado de
curso

70%

100%

Coordenação e
Colegiado de
curso;

80%

100%

Recepção e
Coordenação

70%

100%

2 Fazer um seminário com os
professores para abordar o
tema relações humanas na
sala de aula.

Coordenação

Coordenação

trabalhos inovadores em
sala de aula.
Melhorar
Substancialmente o
processo de avaliação das
Cinco Dimensões do
SINAES

Divulgar resultados da
CPA para professores

Implantar os
procedimentos e boas
práticas da CPA na
página do curso de
Administração no portal
IBG.

Consolidar as ações e
trabalho da CPA junto
aos professores.

Socializar os resultados da Encontrar mecanismos
Avaliação Institucional;
de divulgação dos
resultados mais
próximos dos alunos

O padrão de medida será
pelo número de acessos a
página ou ambiente da CPA
no portal.

70%

100%

Pelo número de dowloads
das boas práticas.

80%

90%

Presença dos professores
nos seminários e nas
reuniões de treinamento
promovidos pela CPA

Pela participação dos
alunos nas reuniões de
apresentação dos
resultados;

80%

90%

100%

100%

Fazer Treinamento com
professores e Técnicos
Administrativos

Secretaria
Acadêmica e
Coordenação
CPA

Trabalhar o Plano de ação e a
execução das tarefas junto
aos professores e técnicos
administrativos.

CPA e TI

Publicar o roteiro de
atividades e boas práticas no
portal do curso de
Administração.
Realizar seminários para
apresentar os resultados da
CPA

CPA e TI

Programar participação nas
reuniões de coordenadoria
para apresentar o plano de
ação de melhoria continua
Preparar seminários de
divulgação de resultados para
alunos;
Divulgar os resultados para
cada turma na plataforma
AVA;

CPA

Diretoria
Acadêmica,
coordenação do
curso de Adm e
CPA
CPA

CPA, TI e
secretaria
acadêmica.

Assumir que a integração
entre alunos e Instituição
é fundamental para o
crescimento e
consolidação da
faculdade.

Aproximar mais os
alunos do curso e da IES

Número de representantes
dos alunos nas reuniões de
turma que demonstram
Interesse da comunidade
acadêmica sobre a IES e
sobre o curso.

80%

100%

Abrir espaço no site da
Faculdade IBG para divulgar
os resultados para a
comunidade;
Reunir mais vezes os
representantes dos alunos e
dar mais oportunidades de se
manifestar.

CPA, Diretoria
Acadêmica e TI

CPA, Diretoria
administrativa e
financeira,
Coordenação do
curso.

