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AÇOES REALIZADAS PELA CPA 2020 

 

 A CPA visou, ao longo do ano de 2020, dar continuidade as rotinas de autoavaliação 

estabelecidas e percebidas como eficientes, assim como buscou aprimorá-las, visto ser um ano 

atípico devido a Pandemia que assola o mundo, não excluindo o Brasil, o Paraná e todas as IES. 

Observa-se que a avaliação interna, através do amplo processo continuado estabelecido, 

contribuiu para o diagnóstico institucional, em especial junto à percepção da comunidade 

acadêmica, englobando discentes, docentes e corpo administrativo do CTESOP.  

Encontram-se abaixo: as ações planejadas, as ações realizadas, os resultados alcançados 

da CPA 2020, foram nomeados novos membros discentes para compor a CPA da 

IES, ocorreu a reestruturação do questionário da avaliação para comportar o momento de 

pandemia e isolamento social trabalhando com aulas online / remota, incluído de itens baseados 

no isolamento e aulas remotas, exclusão de itens de avaliação sobre estrutura física não 

utilizados pelos acadêmicos devido ao isolamento social. Realizamos a Devolutiva aos 

Coordenadores, Discentes, Docentes e Setores da IES destacando e discutindo as 

potencialidades e fragilidades evidenciadas. 

Protocolo de solicitação de Autorização do curso de Bacharel em Direito e protocolo de 

solicitação de Autorização do curso de Engenharia Agronômica.  

Projeto de 20% de desconto para Vestibulandos com Matrículas até dezembro/2020, 

vestibular isento de taxa de inscrição, projeto de 15% de desconto para Vestibulandos de 

Biomedicina, projeto Bolsa Conclusão de 50% de desconto para Munícipes de Toledo, Tupãssi, 

Maripá, Cafelândia, Terra Roxa e Alto Piquiri, dentre outras oportunidades de desconto. 

Ocorreram diversas ações social no meio da sociedade com realizações de projetos, parcerias 

entre outros, Sempre trabalhamos com nossos acadêmicos a importância de se envolverem 

socialmente para o aprendizado e para a vida profissional e pessoal como um todo, seguiremos 

com esse propósito para os próximos anos. A Agência de Publicidade elevando a integração com 

a sociedade, aprimorando as informações repassadas à sociedade referente ao CTESOP e sua 

qualidade de ensino. 

Atendimento Psicopedagógico aos Discentes, mesmo de forma online, participação 

acadêmica nos Colegiados e CPA, diversidade de temas e envolvimento da sociedade civil nos 

eventos realizados pela IES. Intensificando as parcerias com empresas para empregos e estágios. 

Tivemos enquete sobre “Voltas a aulas” para a modalidade presencial. Houve a escassez de 

Oficinas e Minicursos aos Acadêmicos devido às aulas estarem online, onde os cursos 

conseguiram trabalhar com palestras, seminários e mesas redondas suprindo os temas que 

poderiam ter presencialmente, diversas palestras on-line, onde buscamos assuntos sobre o dia 

a dia, pandemia, saúde mental, letramento, cooperativas, feminicídio, entre outras.      Também 

não aconteceram neste ano de 2020 as visitas técnicas bem como um trabalho mais específico 

com os Egressos como tivemos nos anos anteriores. 
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Oficinas para Utilização das Ferramentas Google Classroom e Google Meet. 

Intensificação da participação da Sociedade Civil e Discentes junto a CPA. 

Aquisição de Termômetros infravermelhos, tapetes sanitizantes e álcool em gel 

diversos, instalação de Som fixo na sala 23, aquisição de TVs, Projetores e Computadores, 

aquisição e manutenção de Ares-condicionados, Crachás, sequência às normas de segurança 

– Bombeiros, Instalações de Prevenção à Incêndios, pinturas de setores da IES e trocas das 

Portas das salas.  Na Biblioteca ocorreu Renovação da Biblioteca Pearson, atualização do 

Repositório virtual, melhoria e atualização do Portal Biblioteca no site UNIMEO e aquisição de 

novos livros para o acervo da Biblioteca. 

Aquisição de novas TVs e projetores, aquisição de Periféricos (teclado, mouse...), 

manutenção de projetores. Aquisição de estufa analógica esterilização e secagem 30 litros, 

aquisição de oximetros de pulso portátil, manutenção da Estufa Bacteriológica, aquisição de 

Bomba a Vácuo sem óleo com pistão, aquisição de nova TV de Led para laboratório de 

Microscopia, aquisição de furador de rolhas tubo de latão polido, materiais diversos para 

laboratórios de Enfermagem e Biomedicina, aquisição de diversos Reagentes. Certificado de 

licença de Funcionamento – CLF e Certificado de Registro Cadastral – CRC (autorização de 

reagentes controlados).  Salas com TVs ou Projetores fixos, ampliação do Wi-fi para pátio e salas, 

consertos em geral, reformas das carteiras. 

Manutenção Jardim, manutenção das Faixas de estacionamento, melhoria nas de 

Câmeras de segurança, novos tapetes, ordem mantida – Programa de Gestão da Qualidade – 5s, 

limpeza das Cortinas. 

Importante destacar que no novo questionário de avaliação 2020 foram excluídos os 

itens Biblioteca, Laboratórios, Cantina, enfim, vários itens da Estrutura Física visto que nossos 

acadêmicos não estavam utilizando diariamente os mesmos, sendo assim, os primeiros anos não 

teriam subsídios para avaliar os setores por utilizarem a IES presencialmente por 30 dias e os 

veteranos estariam opinando sobre conhecimentos de anos anteriores, sem análise das 

melhorias ou fragilidades reais. Com isso temos poucos itens nas colunas Potencialidades e 

Fragilidades que geralmente partem de nossos alunos. Mas não podemos nos esquecer que na 

busca pela excelência e o melhor atendimento aos que utilizam a Instituição, sejam eles alunos, 

professores ou técnico-administrativo, junto ao corpo diretivo são criadas estratégias para suprir 

as demandas, sejam a curto, médio ou longo prazo. 

 

 

 

 


