
  

  

 

 

   

AÇÕES REALIZADAS PELA CPA 2021  
  

A CPA visou, ao longo do ano de 2021, dar continuidade às rotinas de auto 

avaliação estabelecidas e percebidas como eficientes, assim como buscou aprimorá-las, 

visto ser um ano atípico devido a continuação da Pandemia da Covid-19. 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.   

Em 2021, assim como aconteceu em 2020, foram alterados os questionários 

incluindo itens baseados na mudança do Ensino Presencial tornando-se Remoto e, na 

sequência, na modalidade Híbrida, em face da Pandemia da Covid-19 e de sua 

necessidade de isolamento social, sem perda da qualidade de ensino praticada pelo 

CTESOP. Assim, podendo avaliar o sentimento com relação ao isolamento e o gradual 

retorno as atividades, com relação às aulas on-line e híbridas, dificuldades, tecnologias 

utilizadas e envolvimento pessoal.  

Algumas ações realizadas durante o passar do ano na área da responsabilidade 

social foram Projeto de 20% de desconto para Vestibulandos com Matrículas até 

dezembro/2021, 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 Iporã, Toledo, Tupãssi, Maripá, Cafelândia e Terra Roxa, adesão aos 

programas sociais FIES / ProUni , financiamento Próprio, entre outros benefícios.   

 Ocorreram diversas ações social no meio da sociedade com realizações de 

projetos, palestras, 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 empresa de Marketing e Publicidade e a contratação de social media, além das 

redes sociais vinculadas 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 ou 

presencial, 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 a autorização dos cursos de 

Engenharia Agronômica e Direito. Foi realizada a pintura em toda estrutura da IES. 

Aquisição de mais termômetros infravermelhos, tapetes sanitizantes e álcool em 

gel diversos, aquisições de diversas TVs, Projetores e Computadores e de periféricos 

(teclado, mousse...), aquisição e manutenção de Ares-condicionados, crachás, houve 



  

  

 

 

trocas de todas portas da IES, novos murais externos, aquisição de equipamento de som 

para o palco e tela para ele também. 

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, além da aquisição de vários livros 

para os novos cursos. Ocorrendo também a ampliação do wi-fi do pátio para as salas.  

Na área da Saúde houve a implantação de um novo laboratório de Semiologia II, 

aquisições de materiais diversos para laboratórios de Enfermagem e Biomedicina, 

aquisição de diversos Reagentes, renovação do Certificado de licença de Funcionamento 

– CLF. Certificado de Registro Cadastral – CRC (autorização de reagentes controlados), 

manutenção dos Microscópios, aquisições como Cadeira de Banho, Detector Fetal, 

Estojo perfurado com pinças, aspirador de Secreção, Maca Preta. Além das aquisições 

que beneficiam também o curso de engenharia agronômica como: Incubadora BDO 342 

Litros, caixas gerbox transparente, estereomicroscópio 80X de aumento.   

Sempre ocorrendo a manutenção Jardim, manutenção das Faixas de 

estacionamento, melhoria nas de Câmeras de segurança, ordem mantida – Programa de 

Gestão da Qualidade – 5s, limpeza e aquisições de novas cortinas, ambientes limpos e 

arejados. 

Após a realização da Avaliação Institucional 2021, aplicada aos acadêmicos dos 

cursos de Bacharelado em Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Enfermagem 

e Psicologia; Licenciatura em Pedagogia; e do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

de Cooperativas, as coordenações fizeram, como propõem a Comissão Própria de 

Avaliação, a devolutiva dos resultados aos Docentes e Corpo Técnico-Administrativo. 

Para 2022 as devolutivas retornarão para os discentes 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. 

Inicia-se um novo ciclo de forma que este relatório é a versão parcial referente 

ao exercício de 2021 - 2023 que apresenta o resultado das avaliações aplicadas aos 

segmentos docente, discente e técnico administrativo, assim como as análises dos dados 

coletados contemplando as informações e ações desenvolvidas pela CPA no ano de 

referência e ainda um plano de ações de melhoria para o CTESOP. 

 

Membros da Comissão CPA 2021, 18 de março de 2022. 


