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OBJETIVO 01: Melhorar atividade de Ensino  

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? 

Dificuldade dos alunos 

em escrever de maneira 

coesa, coerente e 

gramaticalmente correta.  

3,2 

Estimular a produção de artigos e garantir aprovação 

de considerado número de trabalhos científicos ou 

técnicos em Congressos de Contabilidade. 

 Ofertar oficinas de leitura, interpretação e 

produção de texto (alunos e professores); 

 Ofertar oficinas de elaboração de trabalhos 

científicos (alunos e professores); 

 Envolver alunos e professores na produção de 

texto;  

 Estimular a produção de TC em formato de 

artigo. 

 

A partir do 

segundo semestre 

de 2014 

Prof. Socorro 

Santos 

Prof. Felipe Ramos 

Prof. Regina 

Vilanova 

 

 

Falta de habilidade de 

interpretação, raciocínio 

lógico e analítico. 

3,28 

Intensificar a integração de disciplinas por meio 

de atividades que otimizem o tempo do aluno e ao 

mesmo tempo ampliem os horizontes do 

conhecimento, através de situações-problemas do 

mundo dos negócios e do contexto social. 

 

 Reunir professores para definir as temáticas 

e as atividades a serem desenvolvidas em 

cada período; 

 Aprofundar o debate com os professores e 

alunos sobre o uso do estudo de caso como 

estratégia de ensino-aprendizagem;  

 Possibilitar a formação de grupos de estudos 

de variadas temáticas entre alunos de 

diferentes períodos. 

A partir de Abril 

de 2014 

Prof. Valter  
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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 

nos resultados da 

autoavaliação dificultam 

atingir o Objetivo acima? 

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? 

Desconhecimento do Curso de 

Ciências Contábeis do CESUPA 

interna e externamente. 

 Preencher uma turma de 50 vagas a 

cada semestre; 

 Melhorar o nível de satisfação dos 

alunos com o curso na avaliação 

institucional em 10% a cada ano; 

 Melhorar o desempenho no ENADE 

para nota 5,0; 

 Manter no nível de aprovação no Exame 

de Suficiência acima de patamar de 

70%. 

 Participação efetiva nas Feiras de 

Vestibular; 

 Manter página no Facebook com 

informações sobre o curso de ciências 

contábeis. 

 Realização anual do Ciclo de Estudos 

Contábeis; 

 Edição semestral da revista eletrônica 

Saber Contábil; 

 Estabelecer um dia de atendimento a 

cada semestre para orientações de 

serviços contábeis para população na 

praça; e 

 Firmar parcerias com entidades de 

profissionais da contabilidade. 

 Realizar a Feira de Planos de Negócios 

com a presença de empresários e 

agências de fomento. Premiação para os 

três melhores planos. 
 

A partir do primeiro 

semestre de 2014  

Prof. Janice Tanaka 

Prof. Valter Guimarães 

Prof. Regina Vilanova 

 

OBJETIVO 02: Melhorar Extensão 
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Coluna A 

Problema 

Coluna B 

Resultado a ser atingido 

Coluna C 

Ações 

Coluna D 

Cronograma 

Coluna E 

Responsáveis 

Quais problemas identificados 

nos resultados da 

autoavaliação dificultam 

atingir o Objetivo acima? 

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? 

Falta de sequencia na atividade de 

extensão no curso de ciências 

contábeis. 

 Fomentar a atividade de extensão por 

meio da prestação de serviços contábeis 

à unidades internas do CESUPA 

(núcleos, laboratórios, clínicas etc.) e a 

micro e pequenos empreendimentos, 

organizações nãos governamentais e 

pessoas físicas, propiciando aos 

discentes experiências práticas em 

Contabilidade. 

 Captar clientes para o NPCon; 

 Capacitar estagiários (alunos do curso) 

para atuarem na linha de frente do 

atendimento e prestação de serviços 

contábeis no NPCon; 

 Firmar parceria com o Ministério 

Público Federal, Estadual e Juizado de 

Pequenas Causas; 

 Firmar parcerias com outros núcleos de 

atividades práticas dos demais cursos de 

graduação do CESUPA 
 

A partir de março de 

2014. 

Prof. Janice Tanaka 

Prof. Valter Guimarães 
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OBJETIVO 02: Melhorar Pós-graduação 

Coluna A 

Problema 

Coluna B 

Resultado a ser atingido 

Coluna C 

Ações 

Coluna D 

Cronograma 

Coluna E 

Responsáveis 

Quais problemas identificados 

nos resultados da 

autoavaliação dificultam 

atingir o Objetivo acima? 

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? 

Ausência de cursos de pós-

graduação na área contábil 

• Expandir a oferta anual para três cursos 

de especialização (Gestão Pública, Gestão 

Contábil Tributária e outra temática 

flexível em função demandas); 

• Intensificar a integração graduação e pós-

graduação em contabilidade. 

• Promover atividades integradas entre 

alunos da graduação com os da pós-

graduação (eventos, relatos de experiência, 

monitorias voluntárias etc.) no intuito de 

despertar interesse pela pós aos alunos de 

graduação; 

• Negociar pacotes de oferta de turmas 

fechados como características específicas 

para entidades públicas e privadas; 

• Diversificar o formato dos cursos em 

sintonia com as necessidades da clientela; 

• Expandir a carga horária docente com 

envolvimento na pós-graduação; 

 

Prof. Felipe Ramos 

Prof. Regina Vilanova 

Prof. Valter Guimarães 
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OBJETIVO 02: Inovação e Tecnologia 

Coluna A 

Problema 

Coluna B 

Resultado a ser atingido 

Coluna C 

Ações 

Coluna D 

Cronograma 

Coluna E 

Responsáveis 

Quais problemas identificados 

nos resultados da 

autoavaliação dificultam 

atingir o Objetivo acima? 

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? 

Falta de articulação graduação 

e inovação tecnológica, tanto 

como instrumento didático 

quanto como profissional. 

 Ter um quadro docente qualificado uso 

intensivo de tecnologias de informação 

como recurso didático, configurando-se 

como um diferencial do curso. 

 Ter alunos qualificados para uso 

intensivo da tecnologia de informação 

no exercício do serviço contábil. 

 

 Identificar outras tecnologias que 

poderiam ser adaptadas para o ensino da 

Contabilidade; 

 Envolver o Núcleo de Educação à 

Distância na capacitação docente quanto 

ao uso do moodle como recurso 

didático; 

 Ofertar curso sobre processo de 

transformação de ideias em inovação 

(business); 

 Produzir artigos que relatem a 

experiência uso de tecnologias de 

informação no curso de Ciências 

Contábeis do CESUPA; 

 Intensificar os relatos de experiências 

profissionais contadores que utilizam a 

tecnologia de informação na prestação 

de serviços contábeis. 

 

A partir do segundo 

semestre de 2014. 

Prof. Alexandre Haick 

COGRAD 

Prof. Marcos Douglas 

Prof. Marcos Venicios 
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PONTOS FORTES SUGESTÕES DE MELHORIAS 

Liberdade para inovação e melhoria dos projetos pedagógicos Estreitar relacionamento entre área administrativa e pedagógica. 

Competência técnica e comprometimento dos professores Mapear processos e definir rotinas para que a comunicação e as decisões sejam mais efetivas. 

 
Formação continuada para unidades de apoio (secretaria, apoio,  financeiro, recursos humanos 

etc) sobre atendimento de cliente interno/externo e gestão por resultado.  

 Levar em conta a utilização de professores da casa em trabalhos de consultoria interna. 

 

 

 

 


