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OBJETIVO 01: Melhorar Desempenho discente  

Coluna A 

Problema 

Coluna B 

Resultado a ser atingido 

Coluna C 

Ações Concretas 

Coluna D 

Cronograma 

Coluna E 

Responsáveis 

Quais problemas 

identificados nos 

resultados da 

autoavaliação 

dificultam atingir o 

Objetivo acima? 

R 

O que se quer atingir nesse plano de ação para ajudar a resolver 

os problemas? 

Que ações serão realizadas para 

chegar aos resultados que esse 

plano de ação quer atingir? 

Quando será 

realizada cada 

ação? 

Quem serão os 

responsáveis por 

cada ação? 

Problema 1:  

Eles são pontuais no 

início e término das aulas? 

(SI3NA – 01/2013)  

 

3,25 

Resultado 1:Melhorar a pontualidade e a assiduidade dos alunos 
Ação 1: Maior rigidez no cointorle de 

frequência por parte dos professores  

Durante os 

próximos 

semestres letivos  

Professores  

 

 

 

 

 

Ação 2: Conscientizar a turma da 

necessidade e da importância da 

efetiva participação nas aulas 

Durante os 

próximos 

semestres letivos 

Coordenação de 

curso e prfessoree 
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Problema 2: Apresentam 

as habilidades de 

interpretação, raciocínio 

lógico e análise nas 

atividades avaliativas? 

(SI5NA – 01/2013) 

 

3,25 

Resultado 1: Desenvolver as habilidades de interpretação, raciocínio 

lógico e analise na turma 

Ação 1: Estimular as referidas 

habilidades com atividades espscífcas 

de análise e interpretação 

Durante os 

próximos 

semestres letivos 

Professores 

Problema 3: Demonstram 

respeito e atenção durante 

as manifestações de 

esclarecimento e dúvidas 

dos colegas? (SI3NA – 

01/2013) 

 

3,38 

Resultado 1: Manter o respeito e a atenção durante as interações dos 

colegas 

Ação 1: Atuar de forma a estabeler e 

manter um ambiente de respeito 

dentro de sala entre os alunos 

Durante os 

próximos 

semestres letivos 

Professores 
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OBJETIVO 02: Melhorar Comunicação  

Coluna A 

Problema 

Coluna B 

Resultado a ser atingido 

Coluna C 

Ações 

Coluna D 

Cronograma 

Coluna E 

Responsáveis 

Quais problemas 

identificados na 

autoavaliação 

dificultam atingir o 

Objetivo acima? 

R 

O que se quer atingir nesse plano de ação para ajudar a resolver 

os problemas? 

Que ações serão realizadas para 

chegar aos resultados que esse 

plano de ação quer atingir? 

Quando será 

realizada cada 

ação? 

Quem serão os 

responsáveis por 

cada ação? 

Problema 1: Informações 

que a Assessoria de 

Comunicação (ASCOM) 

divulga sobre o CESUPA? 

3,33 

Resultado 1: Fazer com que as informações sobre o CESUPA 

alcancem 100% dos alunos  

Ação 1: Campanha de divulgação 

massiva das outras formas de 

comunicação como as redes sociais, 

além do impresso. 

Durante todo o ano 

letivo de 2014 

ASCOM, 

Coordenação de 

curso e professores 

 

 

 

 

Ação 2: Usar de forma mais efetiva a 

TV corporativa (1,64% de 

preferência) 

Contínuo  ASCOM 

Problema 2: Como você 

avalia a atualizaçao das 

Informações das redes 

sociais que o CESUPA 

participa e sua visibilidade 

na mesma? 

3,36 

Resultado 1: Fazer com que os alunos do curso acessem mais as redes 

sociais do CESUPA 

Ação 1: Postar mais conteúdos e 

notícias voltados a área d TI 
Continuo 

ASCOM em 

parceria com 

coordenaçao e 

professores do 

curso 

  

 

 


