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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/relatorio-avaliacao2020/

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

2

Políticas Acadêmicas

Infraestrutura

Idiossincrasias
3

Questão 25) Como você avalia o apoio técnico da
universidade na gestão de projetos de pesquisa
financiados por agências de fomento?

Criação de ecritórios descentralizados de apoio ao
pesquisador.

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

Manutenção dos escritórios descentralizados de
apoio ao pesquisador.

Atualmente atende às principais demandas, haja vista o
Questão 64) Como você avalia as condições de
bom rendimento dos progrmamas de pós-graduação
infraestrutura para a atuação dos docentes e técnicos na
Atualização contínua do parque de equipamentos
aqui instalados. Para melhorar, seria necessária a
Unifesp?
contratação de mais servidores e a atualização do parque
de equipamentos.
Questão 31) Como você avalia a divisão dos espaços
físicos de pesquisa entre os professores?

A maioria dos docentes possui espaço para realização de
trabalhos de pesquisa. Seria necessário condensar esses
laboratório em um único prédio.
Manutenção adequada dos espaços de pesquisa

Descrição da ação de longoprazo
que será tomada para sanar a
problemática apontada pelo iten. (
caso haja)
Manutenção dos escritórios
descentralizados de apoio ao
pesquisador.
Atualização contínua do parque de
equipamentos

Manutenção adequada dos espaços de
pesquisa

