COMUNICADO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)
AOS ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS
FIQUE POR DENTRO DAS CONQUISTAS DA CPA ATÉ O CICLO 2017:
- Aumento contínuo do acervo de livros da biblioteca e atendimento aos requisitos dos projetos
pedagógicos dos cursos; biblioteca climatizada, sistema de acesso ao acervo, computadores
com acesso à internet e rede wireless;
- Melhoria contínua da infraestrutura do IMMES, com novos bebedouros, todas as salas de aula
com ar-condicionado, datashow em quantidade suficiente para todas as salas de aula
simultaneamente, instalações sanitárias adequadas, investimento em segurança do campus,
sinalização completa de todos os ambientes, área de convivência ampla com cantina, setor de
cópias com impressoras e computador, laboratório de informática moderno;
- Sistemática de avaliação do desempenho dos docentes pelos discentes;
- Realização de treinamentos e capacitações com docentes e funcionários;
- Difusão de produções acadêmicas, incentivo a leitura da Revista Matiz Online, dos impressos
informativos e o acesso ao site do IMMES pela comunidade acadêmica;
- Realização de ações de apoio ao discente na busca de suporte financeiro, bolsas de estudo,
convênios com empresas e instituições e outras formas de fomento;
- Realização de um conjunto de atividades de extensão por todos os cursos do IMMES, buscando
a integração entre cursos, com a participação dos discentes, docentes e funcionários;
- Realização de atividades de pesquisa, iniciação científica, tecnológica, artística e cultural,
realização de Congressos de Iniciação Científica, concessão de auxílio para execução e
divulgação das atividades e projetos;
- Definição das regras de representatividade dos órgãos de gestão e colegiados, a melhoria da
divulgação dos assuntos e decisões, calendário de reuniões, divulgação do PDI, PPC´s,
regimento interno, diretrizes nacionais curriculares e outros documentos, a melhoria da
administração geral com o investimento na quantidade e qualidade dos funcionários;
- Melhoria dos processos de atendimento dos diversos setores administrativos e dos programas
de atendimento aos discentes e toda a comunidade acadêmica, bem como o incentivo a
participação dos discentes em projetos de monitoria;
- Obtenção de informações através de um instrumento de coleta de respostas dos egressos
sobre sua atuação no ambiente socioeconômico e no mercado de trabalho, sua evolução
profissional e seu impacto sustentável na sociedade;
- Contínuo investimento na melhoria das condições de acessibilidade e toda a infraestrutura do
IMMES, bem como o atendimento prioritário, imediato e diferenciado para utilização, com
segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos,
das edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação
e informação, serviços de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS;
- Aperfeiçoamento contínuo da avaliação institucional, abrangendo todos os setores, projetos,
programas e planos em desenvolvimento no IMMES, a melhoria dos resultados da autoavaliação
interna e dos conceitos obtidos pelo IMMES nas avaliações externas (Índice Geral de Cursos
Avaliados IGC, Conceito Institucional CI, Conceitos de Curso CC, Conceito Preliminar de Curso
CPC e Conceito ENADE).

CONTINUE PARTICIPANDO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL!
SUA OPNIÃO FAZ A DIFERENÇA!
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