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1. INTRODUÇÃO 

 

Este Plano de atividades tem por objetivos descrever as ações a serem 

realizadas no período de Maio de 2018 a Março de 2019, pelos membros da 

CSA/FACH, Comissão Setorial de Avaliação da Faculdade de Ciências 

Humanas, relativas à avaliação interna da UFMS ou autoavaliação institucional. 

A CSA/FACH está constituída por meio da Instrução de Serviço 56, de 28 de 

Maio de 2018 (última recomposição) e tem o seu funcionamento regulamentado 

pela Resolução COUN n.º 57, de 13 de junho de 2017 da UFMS. 

A Faculdade de Ciências Humanas (FACH) surgiu a partir do processo de 

reestruturação do Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS). O CCHS foi 

extinto em 27 de março de 2017, conforme Resolução/COUN nº 18, de 21 de 

março de 2017, dando origem a três Faculdades: a Faculdade de Artes, Letras 

e Comunicação (FAALC), a Faculdade de Educação (FAED) e a Faculdade de 

Ciências Humanas (FACH).  

A Instrução de Serviço n° 242, de 5 de junho de 2014, criou a comissão 

da qual sairia a primeira proposta de criação da FACH, cujo relatório foi 

apresentado em setembro de 2014. No final do ano de 2016, os trabalhos foram 

retomados, nova comissão foi instalada e seu relatório aprovado, sendo criada 

a FACH pela Resolução/COUN nº 26 de 21 de março de 2017.  

A FACH foi criada contando com os seguintes cursos de graduação 

presenciais: Curso de Ciências Sociais – Bacharelado; Curso de Psicologia – 

Bacharelado; Curso de Filosofia – Licenciatura e o Curso de História – 

Licenciatura. E ainda, os seguintes cursos de pós-graduação: Curso de 

Mestrado em Psicologia, Curso de Mestrado Profissional em Filosofia e Curso 

de Mestrado em Antropologia Social.  

A autoavaliação institucional do triênio 2015/2017 acompanhou as 

transformações institucionais pelas quais passaram a UFMS: mudança da 

administração central, extinção do CCHS, criação da FACH. Objetivamente, nos 

dois primeiros anos do triênio, 2015 e 2016, foi avaliado o extinto CCHS, no 
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terceiro e último ano do triênio, 2017, avaliou-se a nova Unidade Setorial, a 

FACH. Os resultados da avaliação trienal são públicos e podem ser consultados 

por meio de seus respectivos relatórios anuais, disponíveis no sítio da Secretaria 

Especial de Avaliação Institucional, SEAVI/UFMS.   

Os objetivos da CSA/FACH são: 

1. Planejar, conduzir e acompanhar o processo anual de autoavaliação 

institucional FACH; 

2. Elaborar e divulgar relatório anual dos resultados do processo 

autoavaliativo FACH, a fim de contribuir com a gestão administrativa e 

acadêmica da Unidade, bem como também, subsidiar a Comissão Própria de 

Avaliação, CPA, na elaboração do relatório de autoavaliação institucional da 

UFMS. 

  

2. ATIVIDADES CSA/FACH E ETAPAS DE AVALIAÇÃO EM 

2018/2019 

  
Este Plano de Atividades traz ações a serem desenvolvidas, no período 

de Maio de 2018 a março de 2019, pela CSA/FACH, mediante orientações da 

CPA e apoio da SEAVI. 

A autoavaliação institucional envolve as dez dimensões do SINAES 

(Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) determinadas pela lei nº 

10.861/2004, e desde 2017, agrupadas em cinco eixos: “Planejamento e 

Avaliação institucional”, “Desenvolvimento Institucional”, “Políticas Acadêmicas”, 

“Políticas de Gestão” e “Infraestrutura Física”.  

O desenvolvimento da autoavaliação institucional ocorre anualmente e se 

estrutura nas seguintes etapas: 

(1) Preparação;  

(2) Sensibilização;  

(3) Acompanhamento da consulta aos segmentos da comunidade 

acadêmica, via aplicação de questionários;  
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(4) Sistematização das Informações, análise e diagnóstico da realidade 

institucional;  

(5) Divulgação dos resultados à comunidade acadêmica e discussão dos 

resultados por parte da comunidade acadêmica; e  

(6) Meta Avaliação ou Balanço Crítico.  

Cada uma das etapas será detalhada a seguir, pensando-se o seu 

desenvolvimento em 2018/2019: 

 

2.1. Preparação 

Planejamento anual da CSA/FACH. A comissão reuniu-se em 

Março/2018 a fim de planejar globalmente suas ações. Não foi possível 

estabelecer um planejamento nesse período, dada a necessidade de, para tal, 

aguardar o planejamento geral da CPA/UFMS, que só foi disponibilizado na 

segunda quinzena de Maio/2018, às vésperas da realização da Etapa I da 

autoavaliação 2018 (discentes). Desse modo, a atividade de planejamento do 

presente ano se deu concomitante à realização da Etapa I da autoavaliação 

2018. A comissão se reuniu em Junho/2018 para discutir e elaborar o presente 

planejamento. 

 

2.2. Sensibilização  

As estratégias deverão abranger o uso das mídias e de outros recursos 

auxiliares, tais como: 

a) Notícias sobre a realização da autoavaliação FACH no sítio da FACH 

(destaque na página inicial); 

b) Divulgação via redes sociais (whatsapp, facebook, instagram) do material 

de divulgação produzido pela CPA, ou eventualmente pela própria CSA: 

vídeos, posts, etc.; 

c) Fixação de cartazes e banner’s (fornecidos pela CPA) em pontos 

estratégicos da FACH; 
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d) E-mail/comunicado de convite a todos os segmentos da autoavaliação, 

emitido pela Direção da Unidade, e também pela própria CSA/FACH, 

informando sobre o aceso à plataforma online de avaliação, com 

instruções gerais; 

e) Solicitação de pauta reunião do Conselho FACH sobre a autoavaliação 

Etapa II (participação da CSA).  

f) Cada um dos segmentos será sensibilizado por meio de diferentes 

atividades. Os discentes, por meio divulgação por email, redes sociais e 

auxílio dos respectivos centros acadêmicos (CAs). Os docentes, 

coordenadores e técnicos via email encaminhados diretamente e por meio 

da Direção da Faculdade e também por redes sociais. A direção será 

sensibilizada pessoalmente e também por meio eletrônico (email e redes 

sociais).     

2.3. Acompanhamento da consulta aos segmentos da comunidade 

acadêmica via aplicação de questionários  

 A consulta aos segmentos será feita de forma semestral para os 

discentes e anual para os demais segmentos. Para os discentes, no primeiro 

semestre, serão aplicados questionários abrangendo indicadores compatíveis às 

três dimensões da avaliação externa de cursos e no segundo semestre, serão 

acrescentados os indicadores compatíveis com as dez dimensões da avaliação 

institucional externa.  

Durante o processo de coleta de dados para a autoavaliação a CSA/FACH 

implementará as seguintes ações de acompanhamento:  

a) Monitoramento via relatório SIAI, a cada três dias da adesão de cada 

segmento; 

b) Encaminhamento de ações específicas, a decidir, voltadas diretamente 

aos segmentos nos quais os níveis de adesão não forem satisfatórios; 

c)  Reunião da Comissão na metade do período de coleta de dados para 

avaliação parcial da adesão geral e encaminhamento de ações 

corretivas/propositivas. 
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2.4. Sistematização das Informações, Análise e Diagnóstico da 

realidade Institucional. 

A Sistematização das Informações coletadas, mediante as fontes e os 

instrumentos já descritos, se dará por meio da tabulação estatística dos 

resultados dos questionários, bem como, da organização das informações 

indicadas nas questões (campos) abertas, para cada segmento.  

A tabulação estatística será gerada automaticamente pelo SIAI, e a 

organização das informações qualitativas será desenvolvida pela CSA/FACH. 

 Tabulados e organizados os resultados, a CSA/FACH fará a análise das 

informações, tendo em vista, as metas colocadas no PDI e o acompanhamento 

da série histórica (resultados anteriores) de cada indicador. Após essa 

organização haverá a análise de informações e a identificação de fragilidades, 

potencialidades e proposição de ações, por curso e depois por unidade 

administrativa. Essas informações comporão o relatório anual da CSA/FACH. 

Para a elaboração do relatório anual a CSA/FACH seguirá as seguintes 

etapas: 

a) Organização das questões qualitativas a ser realizada por cada membro 

da Comissão, representante respectivo de cada segmento;  

b) Inserção das informações qualitativas e quantitativas no contexto das 

metas do PDI e da série histórica dos indicadores; 

c) Análise do conjunto de informações (dados + contextos) para fins de 

identificação de fragilidades e potencialidades, e de proposições de ações 

no âmbito de cada Curso; 

d) Análise do conjunto de informações (dados + contextos) para fins de 

identificação de fragilidades e potencialidades, e de proposições de ações 

no âmbito da FACH. 

 

2.5. Divulgação dos resultados à comunidade acadêmica e discussão 

dos resultados por parte da comunidade acadêmica 

 

Em sentido geral, a divulgação dos resultados da autoavaliação FACH 

será realizada, de acordo com as duas etapas do processo autoavaliativo geral, 
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por meio 1) do acesso particularizado de informações, por segmentos, no SIAI, 

2) da divulgação dos resultados nas redes sociais da FACH, 3) da 

disponibilização dos Relatórios CSA/FACH e CPA/UFMS, no sítio da 

SEAVI/UFMS. 

Especificamente, a CSA/FACH promoverá as seguintes ações no âmbito 

da FACH para divulgação e discussão dos resultados:  

a) Elaboração de informe sobre os pontos principais da autoavaliação a ser 

divulgado nas redes sociais da FACH;  

b) Apresentação dos resultados (etapas I e II) em reuniões de Colegiados 

de Cursos, especialmente abertas a todos os discentes e convocadas 

com pauta exclusiva para esse fim; 

c) Apresentação dos resultados (etapa II) em reunião do Conselho FACH, 

aberta à toda comunidade acadêmica, convocada com pauta exclusiva 

para esse fim.1 

2.6. Meta-avaliação ou Balanço Crítico  

A última etapa que completa o ciclo de um processo avaliativo é chamada 

de meta-avaliação, pois se caracteriza na reflexão sobre todas as práticas 

utilizadas pelas CSA/FACH para alcançar os objetivos pretendidos, bem como 

na análise sobre o atendimento das metas definidas no planejamento.  

A meta-avaliação será realizada semestralmente, no âmbito dos 

questionários; ao final da entrega dos relatórios anuais e na finalização do ciclo 

de autoavaliação, em 2020.  

A cada ano serão consideradas as fragilidades e potencialidades do ano 

anterior, bem como identificados os avanços quanto às ações corretivas já 

desenvolvidas.  

A CSA/FACH realizará sua meta-avaliação adotando os seguintes 

procedimentos: 

                                            
1 A CSA/FACH apresentará ainda a retrospectiva das avaliações externas, sob a orientação da SEAVI e 

PROGRAD. Pretende-se incluir esse elemento ao relatório anual e apresenta-lo conjuntamente aos outros dados. 
Registramos essa informação em nota porque se trata de uma solicitação da SEAVI/CPA sobre a qual ainda não 
estamos ainda devidamente informados. 
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a) Reuniões de trabalho da Comissão para análise e discussão crítica do 

processo autoavaliativo em geral; 

b) Reuniões de trabalho da Comissão para análise comparativa dos 

resultados relatórios (etapas I e II). 

 

3. CRONOGRAMA DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO 

INTERNA EM 2018/2019 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

Setor 
Responsável 

Membros da 
CSA 

INÍCIO TÉRMINO 

Plano de Atividades da 
CSA/FACH – 2018/2019 

CSA  Jun. Jun. 

Formação continuada das 
CSAs 

CPA/SEAVI  Maio Dez. 

Elaboração e difusão de 
materiais e desenvolvimento 

de processos para a 
Sensibilização – 2018-1 

 
CSA 

 Maio Jun. 

Divulgação resultados 
(Etapa I) 

CSA  Ago. Ago. 

Meta-avaliação 
autoavaliação (Etapa I) 

 
CSA 

 Ago. Ago. 

Retrospectiva das 
avaliações externas* 

CSA   Dez. 

Elaboração e difusão de 
materiais e desenvolvimento 

de processos para a 
Sensibilização- 2018-2 

CSA  Set. Set. 

Sistematização dos 
resultados e análise das 

informações e dados 
obtidos no ano 

 
CSA 

 Out. Nov. 

Elaboração do Relatório 
Anual 

CSA  Nov. Dez. 

Elaboração do Plano de 
Atividades da CSA - 2019 

CSA  Jan./2019 Mar./2019 

(*) Será organizado cronograma específico para essa ação.  

4. REFERÊNCIAS  

 
 


