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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/relatorioavaliacao2020/
Instância Remetente: Departamento de Física
Dimensão a qual pertence o item escolhido.
ITENS da autoavaliação priorizadas e que
Legenda: 1) Planejamento e Avaliação
serão abordadas no plano de trabalho da
Institucional; 2) Desenvolvimento Institucional; Instância remetente. Por gentileza, coloque
3) Políticas Academicas; 4) Políticas de gestão; o número da questão e a questão conforme
5) infraestrutura, 6) Idiossincrasias
está no resultado da Autoavaliação.

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

Questão 24) Como você avalia as ações do seu
departamento na adequação dos laboratórios?

O departamento criou um grupo de trabalho
que auxilia o NATEPE no levantamento dos
problemas relacionados aos equipamentos
didáticos usados nas aulas de laboratório
das Ucs de Física

Questão 32) Como você avalia a oferta de
programas de incentivo ao ensino à distância por
parte das instâncias acadêmicas?

O DF têm ofertado cursos, eventos e
projetos de extensão na modalidade à
distância, com boa aceitação por parte dos
discentes. Pretendemos seguir neste
caminho, criando cada vez mais
possibilidades de acesso ao conhecimento
no formato EAD

Políticas acadêmicas

Questão 34) Como você avalia a atenção que os
cursos de graduação estão dedicando ao índice
de retenção de alunos?

O DF tem notado que os cursos estão se
dedicando cada vez mais ao levantamento
de dados de retenção de alunos, e temos
ofertado turmas extras das UC's de maior
retenção de nosso departamento, sempre
que a carga horária dos docentes permita

Políticas acadêmicas

Questão 11) Como você avalia a política de
comunicação do Campus Diadema?

Politicas Acadêmicas
1

Desenvolvimento Institucional

2

3
Enquanto departamento, iremos
disponibilizar mais informações em nosso
site, de interesse dos docentes, discentes e

Auxiliar o Natepe quanto a
aquisição de novos equipamentos
que melhore a qualidade dos
experimentos usados nas UCs de
Física, tornando o ensino mais
agradávei aos alunos

O DF tem notado que os cursos
estão se dedicando cada vez mais
ao levantamento de dados de
retenção de alunos, e temos
ofertado turmas extras das UC's de
maior retenção de nosso
departamento, sempre que a carga
horária dos docentes permita

