PLANO DE MELHORIAS 2019 – CPA
Este documento foi elaborado com base nos Relatórios de Avaliação Externa de
cursos ao longo de 2018 e em considerações dos avaliadores externos que não constam
nos Relatórios. Faz-se necessário ainda incluir nesse plano de ações as fragilidades,
potencialidades e as recomendações apontadas no Relatório de Autoavaliação
Institucional e as considerações dos coordenadores de cursos, que deverão ser
encaminhadas à Direção do IBHES até o dia 01/03/2019.
As ações aqui propostas irão subsidiar as ações institucionais imediatas e de curto
prazo, bem como as ações de médios e longos prazos a serem incorporadas em
planejamento dos próximos anos.
Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2019.
Dimensões:
01 - A Missão e o Plano
Desenvolvimento Institucional.

Ações:

de Continuar divulgando os princípios do plano de
desenvolvimento Institucional‐PDI, destacando as
atividades de formação e de construção do
conhecimento e da cidadania.
Continuar realizando reuniões com discentes,
docentes e funcionários técnico-administrativos sobre
as atribuições da CPA e benefícios da Autoavaliação.
Continuar realizando reuniões com os coordenadores
de curso, com o NDE e Colegiado dos vários cursos,
para consolidar os conhecimentos sobre as atribuições
e funcionamento da CPA.
02 - A política para o ensino, a Incrementar os incentivos à participação de alunos e
pesquisa,
a
pós-graduação,
a professores nos projetos de iniciação cientifica e
extensão e as respectivas formas de monitoria.
operacionalização,
incluídos
os
procedimentos para estímulo à
produção acadêmica, às bolsas de
pesquisa, de monitoria e demais
modalidades.
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Dimensões:

Ações:

03 - A responsabilidade social da
Instituição,
considerada
especialmente no que se refere à sua
contribuição em relação à inclusão
social,
ao
desenvolvimento
econômico e social, à defesa do meio
ambiente, da memória cultural, da
produção artística e do patrimônio
cultural.
04 - A comunicação com a sociedade.

Incentivar a participação dos cursos em atividades de
extensão.
Ampliar o apoio às ações sociais através das Clínicas
de Enfermagem e Fisioterapia e do Escritório de
Assistência Jurídica.
Incrementar os eventos culturais para divulgar valores
culturais locais e da região, bem como para promover
a integração e divulgação de capacidades artísticas
dos discentes.
Ampliar a divulgação das ações, eventos e serviços
realizados pelo IBHES nas redes sociais.
Ampliar os investimentos em Marketing Digital.

05 - As políticas de pessoal, as
carreiras do corpo docente e do corpo
técnico-administrativo,
seu
aperfeiçoamento,
desenvolvimento
profissional e suas condições de
trabalho.

Promover reuniões de esclarecimentos sobre as
especificidades dos planos de carreira docente e
técnico-administrativo.
Incrementar os treinamentos e reciclagens
direcionadas aos funcionários lotados nos setores
de atendimento aos discentes.
Continuar promovendo reuniões para levantamento
das fragilidades e potencialidades na oferta de
serviços dos Campi.
Continuar investindo na melhoria do funcionamento
dos processos administrativos e acadêmico dos
Campi, especificamente qualidade de atendimento da
Secretaria e Setor Financeiro.

06 - Organização e gestão da
Instituição,
especialmente
o
funcionamento e representatividade
dos colegiados, sua independência e
autonomia
na
relação
com
a
mantenedora e a participação dos
segmentos
da
comunidade
universitária
nos
processos
decisórios.
07
Infraestrutura
física,
especialmente a de ensino e de
pesquisa, biblioteca, recursos de
informação e comunicação.

Continuar promovendo reformas semestrais nas salas
de aula – substituição de carteiras escolares, limpeza
industrial nos pisos, pintura, substituição de lâmpadas,
manutenção nos aparelhos de ar-condicionado etc.
Adquirir mais equipamentos para os laboratórios
específicos de cada curso;
Continuar renovando o acervo, adquirindo novos livros
para os cursos existentes e para os que venham a ser
implantados.
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Dimensões:

Ações:
Manutenção do programa de atualização periódica de
computadores nos laboratórios de informática.

08 - Planejamento e avaliação, Produzir uma rotina integrada entre a Avaliação
especialmente
os
processos, externa e a Autoavaliação, envolvendo a produção de
resultados e eficácia da Autoavaliação dados quantitativos e qualitativos sobre os cursos de
graduação, a ser desempenhada pelo NDE.
Institucional.
Continuar promovendo reuniões de análise dos dados
produzidos pelas avaliações em conjunto com a
Coordenação Pedagógica, as coordenações de curso
e representantes de estudantes, docentes e
funcionários técnico-administrativos, de forma a
identificar os problemas apontados, a sua procedência
e necessidade de encaminhamentos para a sua devida
superação.
Elaborar um instrumento de avaliação docente, que
seja aplicado com periodicidade semestral, que
incorpore uma avaliação do corpo docente pelo
discente.
Continuar mantendo as medidas de conscientização e
preparação dos acadêmicos para avaliações externas,
como o ENADE e outras específicas de cada curso;
09 - Políticas de atendimento aos Continuidade na implementação e divulgando do
NAAP que é um programa de atendimento
Discentes.
psicopedagógico ao corpo discente.
Ampliar a divulgação dos mecanismos de nivelamento
para os alunos ingressantes.
Ampliação dos canais de comunicação com os alunos
via redes sociais e/ou aplicativos de mensagens
instantâneas.
Ampliação dos programas de bolsas de estudos para
melhorar as possibilidades de ingresso e permanência
dos acadêmicos no que tange às questões financeiras;
10 - Sustentabilidade financeira, tendo Ampliar a divulgação de bolsas de estudo e programas
em vista o significado social da de financiamento estudantil através dos diversos
continuidade dos compromissos na meios de comunicação tradicionais e mídias sociais.
oferta da educação superior.
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