
Data do relatório de avaliação in loco: 29/08/2018 a 01/09/2018

1.2 Situação:

(X ) Oportunidade de Melhoria

O quê será feito Como Quem Quando

1.17 Esclarecer no Projeto do 

curso de que forma as TIC's serão 

utilizadas e em que momentos.

Reestruturação do PPC do 

curso.
NDE  do Curso.

1º semestre de 

2019.

Data: 21/11/2018

Assinatura(s): 

NDE do Curso Diretor(a)-Geral

Plano de ação decorrente da análise do relatório de avaliação in loco do INEP/MEC

Câmpus: Aparecida de Goiânia

Curso: Licenciatura em Dança

1. IDENTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO

1.1 Setor: 

1.3 Assunto do ítem: 

Tecnologias de Informação e Comunicação

1.4 Descrição da situação: 

2. ANÁLISE CRÍTICA

2.1 Descrição das causas: 

4.2 Registro dos resultado:

4.3 Data da verificação:

3.1 Resultado:

4.1 Resultado:

As tecnologias de informação e comunicação são utilizadas pelo curso, no entanto não estão claras no 

Projeto do curso de que forma e em que momentos são utilizadas.

O nosso primeiro PPC ainda apresentava fragilidades que já tem sido discutidas no NDE do curso.

3.2. Observação:

3.3 Data da verificação:

4. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA AÇÃO

(   ) eficaz

(   ) não eficaz

2.2 Plano de ação:

2.3 Unidade(s) envolvida(s): NDE do curso

3. VERIFICAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO

(   ) implementada

(   ) não implementada



Data do relatório de avaliação in 

loco: 

29/08/2018 a 

01/09/2018

1.2 Situação:

(x ) Situação problema

O quê será feito Como Quem Quando

Acompanhamento das ações de 

investimento e estruturação dos 

espaços físicos do Campus.

Ações da gestão e da 

reitoria.

Gestão do Campus e 

Reitoria
Sem previsão

Data: 21/11/2018

Assinatura(s): 

NDE do Curso Diretor(a)-Geral

4.2 Registro dos resultado:

4.3 Data da verificação:

3.2. Observação:

3.3 Data da verificação:

4. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA AÇÃO

4.1 Resultado:
(   ) eficaz

(   ) não eficaz

Dificuldades estruturais em função de limites orçamentários e investimentos no Campus.

2.2 Plano de ação:

2.3 Unidade(s) envolvida(s): Reitoria e gestão do Campus

3. VERIFICAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO

3.1 Resultado:
(   ) implementada

(   ) não implementada

1.3 Assunto do ítem: 

Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral - 

1.4 Descrição da situação: 

Os espaços para o trabalho dos professores em tempo integral é constituído por uma sala de 

estudo com baias. Há, também, uma outra sala especifica ( coletiva) para o trabalho reservado 

destinada aos professores desenvolverem os seus projetos e trabalhos de pesquisa. Estes espaços, 

todavia, são insuficientes para o efetivo trabalho de pesquisa dos professores em tempo integral.

2. ANÁLISE CRÍTICA

2.1 Descrição das causas: 

Plano de ação decorrente da análise do relatório de avaliação in loco do INEP/MEC

Câmpus: Aparecida de Goiânia
Curso: Licenciatura em Dança

1. IDENTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO

1.1 Setor: 



Data do relatório de avaliação in loco: 29/08/2018 a 01/09/2018

1.2 Situação:

(x ) Situação problema

O quê será feito Como Quem Quando

3.7 Buscar títulos com mais 

exemplares na biblioteca, assim 

como ampliar para a possibilidade 

de consultas a artigos, dissertações 

de mestrado, teses, dentre outras, 

disponíveis online.

Mudanças nas bibliografias 

das disciplinas.
Nde do curso.

Já está em 

implantação.

Data: 21/11/2018

Assinatura(s): 

NDE do Curso Diretor(a)-Geral

4.2 Registro dos resultado:

4.3 Data da verificação:

3.2. Observação:

3.3 Data da verificação:

4. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA AÇÃO

4.1 Resultado:
(   ) eficaz

(   ) não eficaz

2.2 Plano de ação:

2.3 Unidade(s) envolvida(s): Reitoria e gestão do Campus

3. VERIFICAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO

3.1 Resultado:
(   ) implementada

(   ) não implementada

Bibliografia complementar 

1.4 Descrição da situação: 

A bibliografia complementar disposta no PPC do curso, observada por esta comissão, apresenta a 

ausência de exemplares indicados nalgumas disciplinas, tais como: Ateliê de criação em Dança I, II, III e IV 

(com indicações no qual há somente um exemplar ou mesmo sem o exemplar na biblioteca).

2. ANÁLISE CRÍTICA

2.1 Descrição das causas: 

A aquisição de livros para a área de Dança não contemplou todos os exemplares solicitados pela área, 

bem como alguns deles não possuem mais exemplares disponíveis para venda.

Plano de ação decorrente da análise do relatório de avaliação in loco do INEP/MEC

Câmpus: Aparecida de Goiânia

Curso: Licenciatura em Dança

1. IDENTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO

1.1 Setor: 

1.3 Assunto do ítem: 



Data do relatório de avaliação in loco: 29/08/2018 a 01/09/2018

1.2 Situação:

(X ) Oportunidade de Melhoria

 Laboratórios didáticos especializados:

O quê será feito Como Quem Quando

Buscar melhorias dos laboratórios 

didáticos especializados

Ações de investimento da 

reitoria e acompanhamento 

por parte da gestão do 

Campus.

Reitoria e gestão do 

Campus.
Sem previsão.

Data: 21/11/2018

Assinatura(s): 

NDE do Curso Diretor(a)-Geral

4.3 Data da verificação:

3.3 Data da verificação:

4. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA AÇÃO

4.1 Resultado:
(   ) eficaz

(   ) não eficaz

4.2 Registro dos resultado:

2.3 Unidade(s) envolvida(s): Reitoria e gestão do Campus

3. VERIFICAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO

3.1 Resultado:
(   ) implementada

(   ) não implementada

3.2. Observação:

1.4 Descrição da situação: 

Os ateliês de artes visuais, musica e teatro e as três salas laboratórios de práticas corporais são salas de 

aula adaptadas para esta função. As salas tem acessibilidade e estão equipadas com insumos, materiais e 

equipamentos adequados às necessidades explicitadas na matriz curricular e no PPC. Todavia, cabe 

destacar que a dimensão das salas de aulas de praticas corporais não são adequadas para o tamanho 

previsto da turma (30 vagas anuais)

2. ANÁLISE CRÍTICA

2.1 Descrição das causas: 

Dificuldades estruturais em função da limitação orçamentária e da necessidade de maiores investimentos 

nos espaços físicos do Campus.

2.2 Plano de ação:

Plano de ação decorrente da análise do relatório de avaliação in loco do INEP/MEC

Câmpus: Aparecida de Goiânia

Curso: Licenciatura em Dança

1. IDENTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO

1.1 Setor: 

1.3 Assunto do ítem: 


