Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Campus Diadema

FORMULÁRIO PARA A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANALÍTICO DA AUTO-AVALIAÇÃO - 2020
Prezada Comunidade Acadêmica,
Estamos iniciando a última etapa deste ciclo de autoavaliação do Campus Diadema a ser enviado para o MEC, e para isto, pedimos a colaboração de todos no preenchimneto deste formulário cujo objetivo é subsidiar o Relatório
Analítico que será entregue à comissão CPA-Central e encaminhado para o MEC.
O formulário tem a finalidade de ressaltar até três (3) questões abordadas nos itens do relatório descritivo de autoavaliação, que serão priorizadas e abordadas no plano de trabalho de cada uma das instâncias apontando quais
ações serão tomadas para sanar a problemática apontada pelos itens escolhidos. (As soluções podem ser de curto prazo, médio prazo ou longo prazo). Para consulta do relatório descritivo acessar - http://200.144.93.83/relatorioavaliacao2020/

Instância Remetente: Departamento de Engenharia Química
Dimensão a qual pertence o item escolhido.
ITENS da autoavaliação priorizadas e que Descrição da ação de curto prazo que será
Legenda: 1) Planejamento e Avaliação
serão abordadas no plano de trabalho da
tomada para sanar a problemática
Institucional; 2) Desenvolvimento Institucional;
Instância remetente. Por gentileza,
apontada pelo iten. ( caso haja)
3) Políticas Academicas; 4) Políticas de gestão; coloque o número da questão e a questão
5) infraestrutura, 6) Idiossincrasias
conforme está no resultado da
Autoavaliação.

1

Planejamento e Avaliação Institucional

1

Planejamento e Avaliação Institucional

2

Desenvolvimento Institucional

2

Desenvolvimento Institucional

3

Políticas Academicas

3

Políticas Academicas

1. Como você avalia o interesse da comunidade
acadêmica no processo de autoavaliação?
50 - Como você avalia a utilização dos
resultados da auto-avaliação do campus em
seu departamento/setor?

Ainda são poucos que se envolvem nessa
discussão
Em virtude das atividades academicas não
tivemos tempo disponivel para uma análise
dos resultados.
Ainda temos pouca visibilidade destas
3- Como você avalia a internacionalização que informações, embora tenha os informes dos
está sendo implementada na Unifesp?
boletins semanais da PROPGPQ

Descrição da ação de médio prazo que será
tomada para sanar a problemática apontada
pelo iten. ( caso haja)

Como os departamentos almejam
Apresentar pontos mais específicos para cada setor ( expandir? Em quais segmentos de
no caso Departamento) discutir e ter as metas
atuação? Mais pesquisas? Extensão?
Ter reunião da CPA em cada departamento para
saber das demandas específicas
Incentivar palestras de profs convidados do exterior
e visitas de estágios técnicos para docentes e alunos
PPG

23- Como você avalia a participação do seu
departamento nas ações voltadas à valorização
da diversidade, do meio ambiente, da memória
cultural, da produção artística e do patrimônio Temos pouca participação, embora já com Engajar mais a comunidade nestas ações e com
cultural?
participação em projetos de extensão
diferentes temas nos departamentos
7.
Como
você
avalia
a
Definir quais são representantes e os períodos que
representação/participação dos discentes na
estão matriculados, para que possam de fato
gestão das instâncias?
Muito fraca
participar das reuniões.
11- Como você avalia a política de
comunicação do Campus Diadema?
Regular
24- Como você avalia as ações do seu

Descrição da ação de longoprazo
que será tomada para sanar a
problemática apontada pelo iten. (
caso haja)

Trabalhar metas por departamentos e
suas necessidades
Incentivar a capacitação dos docentes
para pós-doc

Ter apoio de infraestrutura e técnicos
para colaborar com as ações

Mostrar
a
importância
desta
representação para sociedade
Para termos essa divulgação precisamor
ter mais servidores TAEs para
Necessidade de ter um boletim semanal do Campus colaboração
Avaliamos sempre os problemas e ações para Planejar manutenções preventivas e

Fundamental ter nos Departamentos
Precisamos avançar mais com projetos em ajuda para aquisiçaõ de orçamentos e
empresas, principalmento nosso DEQ, que tem área descrição dos itens para atuar nos
de atuação em tecnologia, processos e aplicações
editais de fomentos

3

Políticas Academicas

3

Políticas Academicas

4

Políticas de Gestão

25- Como você avalia o apoio técnico da
universidade na gestão de projetos de
pesquisa financiados por agências de fomento? Regular
53- Como você avalia a forma de distribuição
de recursos para custeio e investimento entre
os
diferentes
departamentos/setores/núcleos/órgão
complementar do campus?
Inadequado
15- Como você avalia a organização dos fluxos
administrativos nas diversas instâncias da
Universidade?
Regular

Políticas de Gestão

27- Como você avalia a necessidade da Interessante ter o título como mérito
Sendo uma exigência da Unifesp, ter
titulação de livre docência hoje na Unifesp?
profissional, mas parece que a carreira Mostrar a finalidade do título e vantagens de tê-lo mais apoio nos departamentos para
docente não exige mais
na Unifesp
preparar estes concursos

4

Já temos Centro de Custo, mas não temos recursos Planejar quais recursos e como
financeiros alocados.
poderão ser alocados no departametno
Incentivar a criação dos sites dos
Os fluxos precisam estar mais claros e visiveis para Departamentos, mas com apoio de TI
todos no site dos Campi
para elaboração dos mesmos.

Conhecer mais as necessidades de cada
departamento e linhas de pesquisa para
incentivar as ações de capacitação

4

Políticas de Gestão

4

Políticas de Gestão

28 - Como você avalia o incentivo da
Universidade à capacitação docente?
Regular
29- Como você avalia a distribuição das
atividades de gestão entre os docentes do seu
departamento?
Regular

Políticas de Gestão

30- Como você avalia a clareza do processo e
julgamento sobre progressão funcional na
Unifesp?
Inadequado

Planejar visitas da CPPD e comissão nos
Campi para discussão das progressões e
Chefe de Departamento não tem acesso ao parecer particularidades de cada Campus
final das progressões
dentros das atribuições docentes

Políticas de Gestão

63- Como você avalia a eficácia do SEI (Sistema
Eletrônico de Informações) como uma
ferramenta de gestão?
Bom

Planejar um manual de utilidades
práticas para docentes. No DEQ temos
Precisamos ter mais acesso dos recursos que o um manual para inserir férias, oficios,
sistema oferece.
afastamentos e progressões.

4

4

5

Infraestrutura

5

Infraestrutura

5

Infraestrutura

6

Idiossincrasias

17- Como você avalia os espaços destinados
para alimentação e convivência?
Inadequado
40- Como você avalia os equipamentos
didáticos nas salas de aula (lousa, datashow)? Regular
64- Como você avalia as condições de
infraestrutura para a atuação dos docentes e
técnicos na Unifesp?
Inadequado

Precisamos incentivar mais.

Há a necessidade de ter uma participação mais ativa Planejar formas de
dos representantes nos cargos de gestão
atividades de gestão

incentivar

as

Com a entrega do prédio de acesso
teremos uma melhoria, mas o acesso ao
prédio a partir do Ed de Pesquisa
precisa ser mejhor avaliado.

Não temos espaços no Campus
Nas salas de aula não se tem mais os controles e, às
vezes, os mesmos permanecem ligados no término Ter em cada sala um controle e armário
do expediente
para armazená-lo
Ter ações coletivas para buscar
Melhorar a infraestrutura de sala de docentes, recursos para infraestrtutura do
internet
Campus

avaliar melhor as empresas que serão
Ter um plano de ações de segurança para ser
19- Como você avalia a segurança do campus? contratadas
apresentado nas contratações
22- Como você avalia a quantidade de Planejamento das necessidades de aumentar o Organização dos setores com as atividades

Avaliar o histórico do Campus e das
necessidades de cada setor para
segurança (principalmente laboratórios
de pesquisas e multiusuários)
Definir panorama de melhorias dos

6

Idiossincrasias

31- Como você avalia a divisão dos Ter um panorama das atividades de pesquisa
espaços físicos de pesquisa entre os de cada laboratório e avaliar as condições de
cada espaço de acordo com a produção dos
professores?
mesmos

planejar novos espaços para os pesquisadores sem
espaço de pesquisa, independente de terem
projetos aprovados

Incentivar mais a parceria entre as
diferentes linhas de pesquisa, para
fomentar participação em diversos
fomentos e editais ( FINEP
Infraestrutura, etc).

