
 
 

 Plano de Metas e Ações  



 

Plano de Metas e Ações para Gestão 

Curso: Superior em Tecnologia   

Nome do Coordenador:  Profº. Me. Mauro Elias Gebran 

A comissão é constituída pelo NDE do curso, tendo os seguintes docentes: 

Plano de metas/ações  

 

 

A Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, em desenvolvimento, 

seguindo as Diretrizes pertinentes ao curso, houve-se a necessidade de repensar as Metas e 

Ações.  

A Missão Institucional é o resultado da evolução e do desenvolvimento da Instituição e foi 

definida em um processo que contou com o envolvimento de dirigentes, professores, 

funcionários e representantes da comunidade externa, cujas reflexões culminaram na 

formulação da Missão do Centro Universitário de Campo Limpo Paulista – UNIFACCAMP. 

“Promoção e busca constante da qualidade, no ensino, na pesquisa e na extensão para a 

formação de profissionais competentes, habilitados ao pleno desempenho de suas funções, 

contribuindo para o desenvolvimento do ser humano, da sociedade, facultando o diálogo 

regional, nacional e internacional, a promoção dos direitos humanos, a preservação ambiental, 

a inclusão social, a igualdade étnica e o respeito à diversidade de gênero”. 

 

As finalidades expressam o conjunto de valores presentes na IES e espelham sua filosofia e 

devem reger as diretrizes e metas institucionais.  

Reiterando-se a construção coletiva desses princípios, quanto à visão de futuro, as finalidades 

fundamentam-se em: 

• Cumprimento dos valores éticos, que presidem a IES (responsabilidade, 

respeito, compromisso, participação); 

• Formação e qualificação do ser humano, com ênfase em suas potencialidades, 

nas diferentes áreas do conhecimento; 

• Desenvolvimento intelectual, social, filosófico e tecnológico, solidificando as 

linhas de pesquisa, ampliando a investigação científica e as publicações 

acadêmicas da IES; 
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• Desenvolvimento socioeconômico por meio da realização de atividades de 

ensino, científicas, tecnológicas, artísticas e culturais; 

• Desenvolvimento sustentável, contribuindo para a elevação da qualidade de vida 

do homem; 

• Busca permanente da qualidade acadêmica e da sustentabilidade financeira e 

administrativa, com objetivos voltados para a sociedade e para a melhora da 

vida do homem. 

 

Este Plano de Ação é concebido em uma nova roupagem e fruto da construção de uma 

permanente discussão coletiva, que integra as metas e ações propostas, explicitadas no 

próximo item. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PLANO DE AÇÃO  

OBJETIVO:  Busca constante da qualidade, no ensino, na pesquisa e na extensão. 
Responsável: Prof. Me. Mauro Elias Gebran – Coordenador do Curso Superior Tecnológico em Gestão 

Ambiental na Modalidade EaD. 

 

Metas – Ensino  
de 2020, 2021 e 2022 

AÇÕES  
DATA 
INICIO 

DATA FIM OBS 

Propor e acompanhar atividades 
voltadas a uma maior integração entre 
Instituição / Discentes / Comunidade. 

Manter: 
Como confeccionar currículo. 
Atualizar o aluno quanto ao mercado 
de trabalho. 

 
04/2020 

 
02/2022 

 
Em andamento, 

estudos 

Disponibilizar acesso rápido ao discente 

logo após a matrícula para execução de 

atividades no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) 

Melhorar: 
Acompanhando os discentes 
entrantes, ao Moodle. Treinando 
através de aulas gravadas e Manual 
do Aluno. / 

04/2020 12/2022 Constante 

Programar ações preparatórias para 
discentes para participação na prova do 
ENADE 

Manter:  
Reforçando conteúdos programáticos 
realizados nas Unidades de 
Aprendizagem. Acompanhando 
provas de anos anteriores e 
conferindo gabaritos. 

01/2020 12/2020 Concluído 

Acompanhar, consolidar e atualizar o 
PPC. 

Manter: 
Reunião com NDE e professores-
tutores. 

01/2020 01/2022 Concluído 

Programar ações preparatórias para 
participação na prova do ENADE (No 
primeiro semestre, ênfase na 
preparação nas disciplinas de 
conhecimentos gerais e no segundo 
semestre ênfase nas disciplinas 
específicas). 

Melhorar:  
Reforçando conteúdos programáticos 
realizados nas Unidades de 
Aprendizagem. Acompanhando 
provas de anos anteriores e 
conferindo gabaritos. 

01/2021 Anual Rotina 

Rever sobrecarga do servidor devido 
aos dois sistemas do Moodle, criar link  

Manter: 
Migração do domínio 
(unifaccamp.edu.br) para suprir a 
demanda com rapidez, eficiência e 
eficácia. 

02/2020 02/2020 Concluído 

Criar roteiro de revisão de PPC, em 
conformidade, com os instrumentos 
avaliativos de curso e Diretrizes 
Curriculares do curso 

Manter: 
Motivar mudança de postura didático-
pedagógica do corpo docente em face 
às reformulações, adequações e 
novidades implantadas. 

02/2020 12/2021 

Conforme 
instrumento de 

avaliação. 
 

Atualizar bibliografias das disciplinas 

oferecidas 

Manter: 
Reunião com NDE. 
Adequação das bibliografias e 

periódicos 

02/2020 01/2022 Concluído 

Promover reuniões que envolvam 
docentes, discentes e técnico de 
laboratório;  

Manter: 
Reunião colegiado. 
Reunião representantes. 
Reunião com técnicos de laboratórios. 

02/2020 Constante Rotina 

Acompanhar o desempenho dos 
discentes na plataforma Moodle; 

Manter: 
Verificando através de relatórios da 
SAGAH e assim motivar e orientar o 
discente. 

02/2020 Constante Rotina 

Acompanhar o desempenho da adoção 
dos Laboratórios Virtuais com a 
ALGETEC 

Manter: 
Conferindo as entregas efetivas dos 
Laboratórios Virtuais através do 
agendamento previsto. 

02/2020 Constante Rotina 

Promover reuniões que envolvam 
docentes, discentes e técnico de 
laboratório;  

Manter: 
Reunião colegiado. 
Reunião representantes. 
Reunião com técnicos de laboratórios. 

02/2021 Constante Rotina 

Acompanhar o desempenho dos 
discentes na plataforma Moodle; 

Manter: 
Verificando através de relatórios da 
SAGAH e assim motivar e orientar o 
discente. 

02/2021 Constante Rotina 

Acompanhar o desempenho da adoção 
dos Laboratórios Virtuais com a 
ALGETEC 

Manter: 
Conferindo as entregas efetivas dos 
Laboratórios Virtuais através do 
agendamento previsto. 

02/2021 Constante Rotina 



 
Criar roteiro de revisão de PPC, em 
conformidade, com os instrumentos 
avaliativos de curso e Diretrizes 
Curriculares do Curso 

Melhorar: 
Motivar mudança de postura didático-
pedagógica do corpo docente em face 
às reformulações, adequações e 
novidades implantadas. 

02/2021 12/2021 

Conforme 
instrumento de 

avaliação. 
 

Elaborar aulas inaugurais para 
ambientalizar novos discentes.  

Melhorar: 
Criando links para que os novos 
alunos aprendam navegar 
corretamente pelo seu Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA). 

02/2021 
 E 
 

08/2021 

08/2021 Concluído 

Disponibilizar Laboratórios Virtuais para 
os alunos devidamente matriculados no 
curso. 

Manter: 
Conferindo as entregas efetivas dos 
Laboratórios Virtuais através do 
agendamento previsto. 

03/2020 Constante Rotina 

Disponibilizar agendamento e senhas 
para realização das Avaliações 
Presenciais, para realização na 
modalidade on-line 

Manter: 
Acompanhando as inscrições e 
agendamento dos discentes na 
aplicação das avaliações presenciais 
previstas para os cursos na 
modalidade EaD.  

03/2021 12/2021 

Por motivos de 
contenção contra 

o COVID-19, as 
avaliações 
presenciais 

tiveram aspectos 
on-line 

Disponibilizar agendamento e senhas 
para realização das Avaliações 
Presenciais, para realização na 
modalidade on-line 

Manter: 
Acompanhando as inscrições e 
agendamento dos discentes na 
aplicação das avaliações presenciais 
previstas para os cursos na 
modalidade EaD.  

03/2021 12/2021 

Por motivos de 
contenção contra 

o COVID-19, as 
avaliações 
presenciais 

tiveram aspectos 
on-line 

Disponibilizar Laboratórios Virtuais para 
os alunos devidamente matriculados no 
curso. 

Manter: 
Conferindo as entregas efetivas dos 
Laboratórios Virtuais através do 
agendamento previsto. 

03/2021 Constante Rotina 

Planejar estratégia para aplicação de 
atividades presenciais.  

Manter: 
Alinhando estratégias para suprir o 
cumprimento das atividades 
presenciais   

03/2021  12/2021 Cumprido 

Organizar cronograma de atividades da 
Semana de Curso. 

Melhorar: 
Intensão de realizar atividade que 
marque o dia nacional do EaD. 

04/2020 11/2020 Concluído 

Preparar material para alunos dos 
Cursos na modalidade EaD para 
participação no ENADE. 

Manter: 
Reuniões com colegiado para 
discussão e planejamento das 
atividades com foco no ENADE. 

05/2020 11/2020 Concluído 

Divulgar as atividades avaliativas do 
curso já disponíveis no AVA (Ambiente 
Virtual de Aprendizagem) na Plataforma 
Moodle. 

Melhorar: 
Assessoria de impressa informada 
das ações do curso. 

05/2020 12/2021 Concluído 

Ampliar a efetivação do Programa 

PIIASHA em atendimento dos 

Requisitos legais. 

Manter: 
Ampliação das ações do Programa de 

acessibilidade e inclusão – PAI, com 

atendimento à Lei de acessibilidade, 

propiciando a todos os envolvidos no 

processo acesso ao ensino de 

qualidade. 

06/2020 Constante Rotina 

Propor contrato com o GrupoA para 
obtenção da BibliotecaA.   

Melhorar: 
A BibliotecaA supre as necessidades 
de acesso ao conhecimento e 
à cultura com excelência acadêmica. 

06/2020 12/2020 Concluído 

Buscar parcerias com empresas e 
instituições para que os projetos 
propostos possam envolver e beneficiar 
a comunidade 

Melhorar: 
Ampliação das ações do Programa de 
projetos propostos  para envolver a 
comunidade 

06/2020 12/2020 

Prejudicado pelo 
estado 

emergencial do 
coronavírus 

Ampliar a efetivação do Programa 

PIIASHA em atendimento dos 

Requisitos legais. 

 

Manter: 
Ampliação das ações do Programa de 
acessibilidade e inclusão – PAI, com 
atendimento à Lei de acessibilidade, 
propiciando a todos os envolvidos no 
processo acesso ao ensino de 
qualidade. 

06/2021 Constante Rotina 

Fortalecer o relacionamento com os 

estudantes do CST em Gestão 

Ambiental na modalidade EaD,  

atendendo às suas necessidades de 

Melhorar: 
Dando acessos ao ambiente virtual de 
aprezendizagem (AVA); Acesso à 
Biblioteca Virtual; Melhorando a 
comunicação via WhatsApp, Chat e e-

07/2021 12/2021 Constante 



 
acesso ao conhecimento e à cultura 

com excelência acadêmica. 

mail. 

Contratar o produto da SAGAH-

Educação SA - BibliotecaA 

Melhorar: 
A BibliotecaA supre as necessidades 
de acesso ao conhecimento e 
à cultura com excelência acadêmica, 
disponibilizando-a a todos os alunos 
da UNIFACCAMP.  

10/2021 01/2022 Concluído 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Metas – Pesquisa  

de 2020 / 2021 e 2022 
AÇÕES  

DATA 
INICIO 

DATA FIM OBS 

Estimular a participação dos docentes 
e discentes na Iniciação Científica nos 
cursos na modalidade EaD 

Manter: 
Grupo de pesquisa. 
Participação dos alunos e professores 
em atividades de pesquisa. 
Divulgação da IC. 

02/2020 12/2020 

Não houve 
adesão por 
parte dos 
alunos. 

Acompanhar os Editais da Iniciação 
Científica 

Manter: 
Divulgação dos editais para alunos e 
professores. 

02/2020 12/2020 Concluído 

Acompanhar os alunos de IC 
Manter: 
Acompanhamento dos alunos de IC. 

02/2020 12/2020 

Não houve 
aluno/candida
to de CST em 

Gestão 
Ambiental 

Incentivar a busca de fomento para a 
pesquisa. 

Melhorar: 
Consolidação de grupos de pesquisa. 

02/2020 12/2020 Concluído  

Consolidar linhas e grupos de 

pesquisa.  

 

Melhorar: 
Consolidar grupos e linha de pesquisa 
institucionalizados, bem como 
intensificar a criação de novos grupos 
de pesquisa. 

02/2020 12/2020 Concluído 

Inserir BibliotecaA no Moodle (AVA e 

no portal do aluno. 

Melhorar: 
Disponibilizar acesso à BibliotecaA 
para todos os alunos da 
UNIFACCAMP independente do 
Curso e de sua modalidade. 

10/2021 
12/2021 

Constante 
Concluído 

Estimular os discentes a participarem 
do Fórum de Discussão como estudos 
práticos dirigidos 

Melhorar: 
Acompanhando a participação e a 
integração dos discentes para 
execução do Fórum;  

03/2020 04/2020 Concluído  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Metas – Extensão 

de 2020, 2021 e 2022 
AÇÕES 

DATA 
INICIO 

DATA FIM OBS 

Organizar fóruns de discussão 
para levantamento de sugestões 
dos alunos para cursos de 
extensão. Ação de 
Interdisciplinaridade.  

Manter: 
Reunião com representantes para 
discussão sobre tema. 
Grupo representantes no WhatsApp 
para facilitar a comunicação. 

02/2020 12/2021 Constante  

Estimular a participação dos 
docentes na elaboração de 
projetos de extensão. 

Manter: 
Propostas de curso de extensão. 

02/2020 02/2022 
Em 

andamento 

Participar dos projetos de 
Extensão 

Melhorar: 
Divulgação dos cursos Extensão. 

02/2020 02/2022 
Em 

andamento 

Inserir Semana de Cursos Definir palestras 02/2020 03/2022 
Em 

andamento  

Garantir o  serviço de 

acompanhamento ao alunado. 

(egressos) 

 

Melhorar: 
Intensificar, modernizar 

acompanhamento da trajetória dos 

alunos na carreira profissional e 

acadêmica, por meio do site, 

pesquisas da CPA, enquetes, 

telemarketing, retorno das empresas 

em que os egressos atuam 

02/2020 12/2021 Concluído  

Divulgar, promover e criar 

eventos para divulgação dos 

cursos 

Melhorar: 
Divulgar as atividades de curso 

02/2020 12/2021 

Ação 
contínua para 
captação de 

alunos novos 

Disponibilizar oportunidades de 

acesso ao conhecimento e à 

cultura, por meio presencial e a 

distância, levando em conta as 

necessidades e possibilidades da 

comunidade e assegurando 

divulgação do curso. 

Melhorar: 
Promover ações, cursos, palestras, 

pesquisas e divulgação de 

conhecimento que facultem o acesso 

ao conhecimento e à cultura. 

 

02/2020 09/2020 
Em 

andamento 

Criar cursos, projetos de 

extensão, ações acadêmicas, 

semanas culturais, mostras, 

exposições, peças teatrais, 

musicais, incentivar ações 

criativas culturais. 

Melhorar: 
Ampliar a atuação social por meio de 
projetos de extensão  

02/2020 12/2020 
Em 

andamento 

Divulgar as atividades de 

extensão do curso. 

Manter: 
Motivar mudança de postura do corpo 
docente em face às reformulações, 
adequações e 
novidades implantadas das atividades 
de extensão. 

02/2020 122022 
Em 

andamento 

Elaborar Curso de Extensão para 

comemoração do Dia do Meio 

Ambiente (05 de junho).  

Melhorar: 
Criando Live com palestrante especial 
para falar do Meio Ambiente.  

05/2020 06/2022 

Enviado 
mensagem 
via AVA em 
2020 e 2021 

Em 2022 
comemoraçã
o presencial 
(intensão)   

Participar dos projetos da 
Semana de cursos (intensão) 

Manter: 
Acompanhando LIVES e reuniões via 
Google Meet  

03/2020 12/2021 

Concluído 
remotamente 
por motivos 

da contensão 
do COVID-19 

Elaborar Curso de Extensão para 
comemoração do Dia do 
Nacional, do Gestor Ambiental 
(17 de junho). 

Melhorar: 
Criando Live com palestrante especial 
para falar a profissão do Gestor 
Ambiental. 

05/2020 06/2022 

Enviado 
mensagem 
via AVA em 
2020 e 2021 

Em 2022 
comemoraçã
o presencial 
(intensão)   

Executar Encontros de Egressos 

dos Cursos Superiores de 

Tecnologia da UNIFACCAMP  

Melhorar: 
Promovendo encontro vis Google 
Meet para integração dos egressos 
dos cursos ma modalidade EaD 
UNIFACCAMP.  

04/2021 Anual Rotina 



 
Este Plano de Metas e Ações foi pensado para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Acadêmica. Mesmo sendo na modalidade a distância o curso sofreu com o advento e 

emergência da pandemia instalada por motivos da contenção Coronavírus. Alguns alunos 

sofreram com a perda de familiares e parentes como também a perda de empregos ou redução 

dos salários. Fatos que, com certeza abalou todas as estruturas humanas, sociais e 

profissionais.  

Então, o NDE trabalhou no sentido de propor o melhor aos seus alunos estudantes ou 

egressos, crendo que o que não pudemos fazer ainda faremos.  

Campo Limpo Paulista – NDE UNIFACCAMP 

 

 

Prof. Mauro Elias Gebran 

          (Coordenador do Curso) 

 

         Profº. Alex Rodrigo dos Santos Sousa 

        Membro do NDE 
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        Membro do NDE 

 

             Profº. Paulo Sergio Lopes de Araujo 

      Membro do NDE 

 

                Profº. Tiago Barbosa da Silva 

             Membro do NDE 

 


