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AÇÕES REALIZADAS PELA CPA 2019 

 

Após a realização da Avaliação Institucional 2019, aplicada aos acadêmicos do curso de 

Licenciatura em Pedagogia e também os cursos de Bacharelado em Administração, 

Enfermagem, Sistemas de Informação, Biomedicina e Ciências Contábeis; e do Curso Superior 

de Tecnologia em Gestão de Cooperativas, as coordenações fizeram, como propõem a Comissão 

Própria de Avaliação, a devolutiva dos resultados em sala de aula. Esta devolutiva tem a 

finalidade de socializar os resultados obtidos na referida avaliação ao coletivo do curso, bem 

como comprovar se os dados devem ser ratificados ou se, eventualmente, há necessidade de 

retificação de aspectos pontuais. 

Ressalta-se que a avaliação voltou-se aos aspectos relacionados à estrutura física da IES 

e o quadro técnico-administrativo nos seguintes quesitos: Atenção, disponibilidade, 

atendimento, organização, horário de atendimento, comunicação, espaço físico, ventilação, 

limpeza, iluminação, equipamentos e assiduidade. Quanto ao quadro docente, o discente 

evidenciou as informações: Domínio de conteúdo, didática, preparo, clareza e objetividade, 

comunicação, domínio da sala, apresentação do plano de ensino, controle da frequência e 

formas de avaliação. Utilizando um software específico desenvolvido para o CTESOP, gerando 

relatórios gráficos, envolvendo todos os aspectos avaliados. Na avaliação são disponibilizados 

espaços para que possam expressar suas opiniões, sugestões, evidenciando as potencialidades 

e fragilidades presentes na instituição. Os questionários foram aplicados e os dados tabulados 

gerando gráficos e relatórios, que foram repassados aos setores, direção e presidência para 

análise e providências. A comissão CPA fez análises das Fragilidades e Potencialidades 

resultando nas ações realizadas e ações corretivas. 

Considera-se relevante o percentual dos participantes da avaliação, podendo obter 

resultados interessantes visto o alto índice de questionários respondidos. Dentre as ações 

realizadas começamos com a explanação para releitura do PDI e PPCs. Assim possibilitando que 

todo o corpo docente seja conhecedor destes documentos, Trabalho de atualização do PPC dos 

Coordenadores junto ao corpo docente do curso, reorganizamos o relatório com questões mais 

claras e objetivas na reformulação do documento. 

 Tivemos várias ações no quesito desenvolvimento institucional onde ocorreram 

autorização do curso de Psicologia, autorização dos Cursos EAD – Administração, Ciências 

Contábeis, Pedagogia e Recursos Humanos, credenciamento EAD da IES, reconhecimento do 

Curso de Ciências Contábeis, solicitação de Reconhecimento do Curso de Biomedicina, 

solicitação de Recredenciamento da IES, renovação do Reconhecimento do Curso de 

Enfermagem, oferta de Especialização Lato Sensu, e Segunda Graduação em Pedagogia. 

Fizemos ampliação dos equipamentos dos Laboratórios da Saúde, aquisições de 

materiais e equipamentos, ampliação da infraestrutura tecnológica, implantação laboratórios 

de Psicologia, implantação laboratório de Nutrição para Enfermagem e Biomedicina, aquisição 

Biblioteca Virtual Pearson. 
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Na responsabilidade social tivemos o Projeto de 20% de desconto para Vestibulandos 

com Matrículas até novembro/2019, vestibular isento de taxa de inscrição, projeto de 15% de 

desconto para Vestibulandos de Biomedicina, projeto de 50% de desconto para Munícipes de 

Toledo, Tupãssi, Maripá, Cafelândia, Terra Roxa e Alto Piquiri, projeto Reciclável – Tampas 

Garrafas Pet e alumínio; Lacres alumínio; embalagem laminada, arrecadação de Vidros para 

Banco de Leite – Toledo, projeto arrecadação de pilhas e baterias para descarte apropriado – 

Sicoob, dentre outras inúmeras ações. 

Neste ano Unimeo 30 Anos, fizemos a reestruturação da Logo e a Intensificação da 

marca UNIMEO/CTESOP. Tivemos um maior contato com acadêmicos e comunidade através das 

Mídias Sociais, agência de Publicidade elevando a integração com a sociedade, aprimorando as 

informações repassadas à sociedade referente ao CTESOP e sua qualidade de ensino, trabalhos 

divulgados via email, redes sociais e site, além das formas impressas e espaço para publicação 

de artigos no site e jornais. 

Começamos o programa de Financiamento Próprio para atender aos Acadêmicos, houve 

a reforma e conservação do espaço físico, formamos uma equipe de Marketing e Mídia Digital,  

ocorreu a troca do Elevador, intensificamos a melhoria dos ambientes limpos e arejados. 

Adquirimos um aumento de câmeras de segurança no Administrativo, melhorias nas pinturas, 

manutenção dos ares-condicionados ou também troca de portas em 46 salas de aulas. 

Aquisição de novos livros para o acervo da Biblioteca, Melhoria dos Computadores. 

Melhoria no acesso Wi-fi e na velocidade da Internet, ampliação com Fotocopiadora, ocorreu a 

trocas de todas as Lâmpadas por LED,  atualização de livros textos com últimas edições lançadas 

e também feito o bloqueio dos acessos às redes sociais nos computadores de pesquisa. 

Ampliação da rede Wi-fi e na velocidade Internet, aquisições de Switchs, aquisição de novas TVs 

e projetores,  aquisição de Periféricos (teclado, mouse...) e a manutenção de 08 projetores. 

Ocorreu a troca do papel toalha por melhor qualidade, reunião com setor de serviços 

gerais para melhor adequação da limpeza e intensificação na limpeza dos banheiros. Banheiros, 

melhor intensificação dos horários de limpeza dos banheiros, ocorreu a reforma dos Banheiros 

bloco Pedagogia e Bebedouros:  Exposição mensal da análise laboratorial da qualidade da água 

aos Acadêmicos, higienização dos Bebedouros, plotagem dos Bebedouros e aquisição de novos 

copos. Essas são alguns das inúmeras ações que tivemos no decorrer da CPA 2019. 

 

 

 

 


