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1. INTRODUÇÃO
O plano de trabalho da CPA 2019 é resultado do planejamento realizado pelos
membros dessa comissão no decorrer das reuniões do ano de 2018. Nesse sentido, o
objetivo deste documento consiste em publicitar as ações que serão desenvolvidas no
âmbito da autoavaliação institucional no CESUPA, e simultaneamente:
a)
b)
c)
d)
e)

orientar todos os envolvidos no processo de autoavaliação;
apresentar as dimensões avaliadas em 2019;
expor os projetos que serão executados;
esclarecer os objetivos das ações planejadas para os envolvidos;
estabelecer a agenda mensal da CPA.
A organização desse documento compreende um capítulo (2) dedicado a

sensibilização, no qual são descritas as ações definidas para conscientizar a
comunidade e melhorar os índices de participação voluntária e para ampliar a
utilização dos resultados da autoavaliação pelos gestores. Inclui ainda a formação em
avaliação, destacando-se a programação e treinamento, os temas abordados e as
pessoas envolvidas.
O capítulo 3, por sua vez, concentra-se nas estratégias de coleta de dados;
enquanto o capítulo 4 expõe as dimensões que serão avaliadas nesse ano; e o capítulo
5 descreve os meios utilizados para a divulgação dos resultados das pesquisas para
todos os segmentos.
O capítulo 6 discorre sobre o ENADE e os cursos que estão no ciclo avaliativo no
corrente ano para indicar parceria da CPA, a Coordenação de Graduação (CESUPA) e as
coordenações dos respectivos cursos.
No capítulo 7 estão relacionadas as visitas de avaliação do MEC para a
renovação e reconhecimento de cursos. O capítulo 8 divulga os encontros de trabalho
e reunião desta comissão para o conhecimento da comunidade. No capítulo 9 são
apresentados os fóruns com as lideranças da instituição entre os professores, alunos e
egressos.
O capítulo 10 elenca os projetos da CPA, a saber: PDI 2016-2020; Índice de
Satisfação do Estudante (ISE); Epoché - Melhoria dos Métodos de Análise de Dados; e
Disseminar – Aperfeiçoamento da Apresentação e Divulgação de resultados e da CPA.
O capítulo 11 disponibiliza a agenda mensal da CPA para melhorar o
acompanhamento das ações planejadas. E, por fim, o capítulo final é destinado as
considerações finais.
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2. SENSIBILIZAÇÃO
A sensibilização da comunidade ocorrerá com estratégias adequadas para cada
um dos segmentos: gestores, professores, funcionários e alunos. Ressalta-se que o
primeiro abrange os gestores da área administrativa e coordenadores da área
acadêmica. O método escolhido para mobilizar as pessoas foi denominado de efeito de
sensibilização em camadas (ver Figura 01), considerando-se o resultado multiplicador
obtido pela conscientização de pessoas que influenciam um grupo maior.
FIGURA 01 – Efeito de sensibilização em camadas

Alunos e
Egressos

Funcionários

Professores

Gestores

Fonte: Elaborada pela autora, 2016.

As abordagens iniciarão em janeiro durante a Semana de Autoavaliação do
CESUPA (22 a 25/01/19). Com os gestores o objetivo será expor os desafios e avanços
do trabalho da CPA e os resultados de 2018. A aproximação com os gestores é essencial
para a construção de uma visão compartilhada em relação a função avaliativa. Esperase desenvolver a consciência que a CPA é maior que o número de membros listado na
portaria de gestão.
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O encontro com os docentes concentrar-se-á na divulgação de resultados de
2018 (AAI; Índice de Satisfação do Estudante – ISE e; Índice de Satisfação do Professor – ISP)
e na análise dos resultados da autoavaliação para que os docentes possam propor ações
prioritárias para o curso. Após o encontro com docentes, o NDE será reunido que a CPA
possa auxiliar o preenchimento da planilha do 5W2H para planejamento de melhorias
do curso a partir da AAI.
Junto aos funcionários a estratégia consiste na própria composição de membros
da comissão que conta com um representante dos funcionários, objetivando assim
estreitar cada vez mais os laços. Além disso, espera-se que com os gestores mais
conscientes isto se reflita na percepção dos funcionários.
Os alunos serão alcançados não apenas pelos esforços dos membros da CPA, por
meio de visitas em sala de aula e participação no acolhimento de novos alunos
(calouros), mas também pela execução anual do Falaí! que é um grupo focal feito para
ouvir a opinião dos alunos sobre qualquer assunto desejado e da parceria com os
coordenadores dos cursos que auxiliam na comunicação entre CPA e corpo discente.
Desse modo, serão utilizados meios de comunicação presenciais, físicos e digitais para
aumentar a abrangência. Coordenadores e professores mais conscientes também
apoiarão no processo de sensibilização de alunos.
Para os egressos, a estratégia é similar à dos funcionários, em sua composição a
comissão possui um representante que auxilia no processo de pensar uma
aproximação com estes ex-alunos da IES.
De um modo geral, sublinha-se que ao tornar-se translúcida a missão da CPA e
ampliar e sistematizar a divulgação das melhorias implementadas na Instituição de
Ensino Superior (IES) a partir dos resultados da autoavaliação essa função se
consolidará. Portanto, mantem-se como principal estratégia de sensibilização a
divulgação dos resultados das pesquisas da CPA e seus impactos no CESUPA.
A fixação do banner para sinalizar o período de coleta de dados na entrada de
todas as unidades continuará, assim como o envio de e-mail e mensagem online sobre
a autoavaliação, além dos popups dispostos na tela inicial de acesso do sistema online.
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2.1 FORMAÇÃO EM AVALIAÇÃO
É importante destacar que a composição da CPA é ocasionalmente alterada com
a adição e substituição de membros, exigindo, portanto, a formação deles. A
programação para os novos membros da CPA será melhor detalhada a seguir.
QUADRO 01 – FORMAÇÃO DE NOVOS MEMBROS
Formação de novos membros
•SINAES e CPA: apresentar a Lei do SINAES e o Fundamento legal para a constituição da CPA;
•Histórico da Autoavaliação do CESUPA: compreender a trajetória da avaliação institucional interna até a
constituição formal da CPA no CESUPA;
•CPA: histórico, reestruturação e nova composição;.
•Projeto de Autoavaliação do CESUPA: princípios e valores da autoavaliação, processo de autoavaliação,
linha de tempo e principais entregas.
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
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3. COLETA DE DADOS
Desde 2014 a CPA empreendeu vários esforços para renovar as técnicas
utilizadas para a coleta de dados. No projeto de autoavaliação, revisado em 2018,
ampliaram-se as técnicas com a utilização de entrevistas de grupos focais, enquetes,
observação, pesquisa documental e análise de conteúdo.
O calendário para a coleta de dados nesse ano também a exemplo do que ocorre
desde 2015, mantém-se por um período mais longo, quatro semanas. Por três semanas
o acesso é livre e, na última semana, o acesso é vinculado a participação na pesquisa de
autoavaliação.
Considerando que um dos compromissos da CPA consiste em aumentar a
aderência da comunidade nos processos de autoavaliação, o sistema ficará aberto por
um mês, dando oportunidade para que alunos, professores e gestores possam
participar quando considerarem mais conveniente. Para tanto, desde que a pesquisa
esteja liberada, conforme cronograma de coleta de dados, sempre que o usuário
acessar o sistema ele será questionado, conforme demonstração a seguir.
FIGURA 01 – Banner de chamada para a coleta de dados

Fonte: Sistema aluno on line, CESUPA, 2018.
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Para o ano de 2019 a ideia é fazer com que o respondente se identifique com o
seu avatar (foram criados específicos para alunos, professores, funcionários e
gestores) e entenda que ao participar da coleta ajuda a construir o CESUPA que todos
querem.
Ao clicar “responder agora” o sistema redireciona para o questionário de
autoavaliação e ao clicar no “x” o usuário é direcionado para a página inicial do sistema
online. Dessa forma, a pessoa recebe um lembrete para participação do processo e
ainda pode escolher participar mais tarde. Caso ainda não se alcance o percentual
mínimo de confiança (50%), o acesso poderá ser condicionado até que se estabeleça a
cultura participativa.
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4. DIMENSÕES AVALIADAS
Nos Quadros 03 e 04 são apresentadas as dimensões que serão avaliadas em
2019, bem como o cronograma de coleta de dados, respectivamente.
QUADRO 03 – Dimensões Avaliadas em 2019
EIXO
1 – Planejamento e Avaliação Institucional
2 – Desenvolvimento Institucional
3 – Políticas Acadêmicas

4 - Políticas de Gestão
5 – Infraestrutura Física

DIMENSÃO/ SEGUIMENTO
8 – Planejamento e avaliação
3 - Responsabilidade social
2 - Políticas para o ensino
2 - Políticas para pesquisa e extensão
4 - Comunicação com a sociedade
9 - Políticas de atendimento aos discentes
6 - Organização e Gestão da instituição
10 - Sustentabilidade Financeira
7 - Infraestrutura física

Fonte: Autora, 2018.

QUADRO 04 - CRONOGRAMA DE COLETA DE DADOS 2019
Dimensões/Pesquisas
1º. Semestre
8 – Planejamento e avaliação
22/04/2019
3 - Responsabilidade social

2º. Semestre
21/10/2019
21/10/2019

2 - Políticas para o ensino
2 - Políticas para pesquisa e extensão
4 - Comunicação com a sociedade
9 - Políticas de atendimento aos
discentes
6 - Organização e Gestão da
instituição
10 - Sustentabilidade Financeira
7 - Infraestrutura física
Fonte: Autora, 2018.

22/04/2019

21/10/2019
21/10/2019

22/04/2019
22/04/2019
22/04/2019

21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
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5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
A divulgação dos resultados ocorrerá por meio de:
a)
Publicação na página principal do site da IES e no sistema online banner com
notícias e relatório de autoavaliação;
b)
Fixação de cartazes (com QR code) em pontos estratégicos como quadro de
avisos, bibliotecas, sala dos professores, mural dos cursos; sala de estar dos
funcionários, etc;
c)
Envio de mensagem online para professores, gestores e alunos sobre os
resultados da autoavaliação;
d)
Melhorias ocorridas a partir dos resultados da autoavaliação serão divulgadas
em quadros nos corredores de todas as unidades do CESUPA, conforme demonstrado
na Figura 02;
e)
Feedback das melhorias realizadas também é realizado, por meio da entrega de
um folder, no início dos encontros do Falaí! tanto com alunos quanto com professores.
FIGURA 02 – Quadros com melhorias

Fonte: Storm, 2018.

Para alcançar os diferentes segmentos as estratégias utilizadas serão expostas
a seguir.
a)
Por curso:
Alunos: representantes docentes nos eventos do curso, encontros de formação, e
entradas em sala e apoio do coordenador.
Professores: reuniões de planejamento, encontros de formação e colegiado e eventos
dos cursos.
b)
Por unidade:
Gestão superior: reunião do grupo gestor realizada anualmente.
Setores: reunião semestral com coordenadores dos setores.
Funcionários: convocação para participação da coleta por meio de cartazes afixados
próximo às máquinas de ponto digital e divulgação junto às supervisoras de unidade.
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6. ENADE
É fundamental estimular nas turmas, desde o primeiro semestre, a consciência
do papel da avaliação, seja interna quanto externa, sobretudo no que tange a
responsabilidade dos alunos no Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes
(ENADE). Esse estímulo parte da coordenação dos cursos e envolve o corpo de
professores, que deve atuar como agente disseminador da cultura avaliativa como
instrumento de melhorias contínuas para a instituição de ensino. Diante disso, a CPA
tem como compromisso amparar a consolidação dessa cultura.
Objetivo: Apoiar as coordenações de curso nas ações relacionadas ao ENADE
junto aos docentes e discentes.
A COGRAD organiza e realiza com os concluintes dos cursos que farão o exame
um Simulado ENADE com a finalidade de mensurar as competências desses discentes
e acompanhá-los durante o ano letivo.
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7. AVALIAÇÃO EXTERNA
A instituição receberá, no mínimo, as visitas de comissão de especialistas do
INEP/MEC, conforme lista, a saber:
a)
b)
c)
d)

credenciamento de EaD;
renovação do curso de Medicina;
renovação do curso de Odontologia;
renovação do curso de Enfermagem.
Diante disso, é fundamental a atuação da CPA nos períodos que antecedem e

durante a visita, pois todos os membros deverão participar das reuniões com os
avaliadores.
Objetivos: Organizar documentos para a recepção das comissões a fim de
demonstrar e deixar transparecer nas reuniões a efetividade dos trabalhos
desenvolvidos pela comissão e sua contribuição para a IES e os referidos cursos
objetos das visitas.

11

8. ENCONTROS DOS MEMBROS DA CPA
Os encontros mensais da CPA ocorrem na última quarta-feira de cada mês,
conforme apresentado no Quadro 05. O objetivo das reuniões gerais mensais é
deliberar assuntos da comissão. Além disto, todas as quartas-feiras os membros
docentes da CPA se realizam reuniões de trabalho.
Objetivo: Organizar e desenvolver as estratégias da CPA de maneira integrada a
partir da percepção dos diferentes segmentos que compõem a comissão.

QUADRO 05 - ENCONTROS MENSAIS DOS MEMBROS DA CPA

Mês
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Data*
27
27
24
29
26
28
25
30
27
18

Dia da semana

Quarta-feira

Horário

Local

14:30 às 18:00

Sala de
reunião CPA /
Salas de aula
a definir.

*Excepcionalmente as datas e horário poderão ser reagendadas e realocadas, bem como podem ser
acrescidas datas de reuniões extraordinárias.
Fonte: CPA, 2018.
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9. FÓRUM COM LIDERANÇAS - FALAÍ
Para este ano, ficou estabelecido que o Falaí! acontecerá apenas uma vez para cada
uma das categorias: docentes e discentes. Sendo que no primeiro semestre acontecerá o
encontro com os discentes e no segundo semestre com os docentes e coordenadores.
QUADRO 06 - ENCONTROS FALAÍ
Tipo
Mês

Falaí
aluno

Falaí
coordenador

Falaí professor

Data

Hora

Local/Unidade

20

12:30

Alcindo Cacela
1523

Argo

11:40

José Malcher

Saúde

12:30

Nazaré

Saúde

22

11:40
18:00

Alcindo Cacela 980

Direito

22

18:00

21
Maio

Dezembro

Dezembro

16

19

9:00

9:00

Alcindo Cacela
1523
Alcindo Cacela
1523

Cursos
atendidos

Argo
Argo

José Malcher

Saúde

Alcindo Cacela 980

Direito

Alcindo Cacela
1523

Argo

José Malcher

Saúde

Alcindo Cacela 980

Direito

Fonte: CPA, 2018.

Como pode ser verificado no quadro 6, a CPA tem a preocupação de realizar
encontros com os alunos em horários e locais diferentes para facilitar a adesão. Os
horários são definidos de acordo com os intervalos das aulas, assim é possível que os
alunos não precisem faltar aula para participar. O convite é feito por meio de banner no
aluno online e convite no whatsapp via coordenação de curso.
O Falaí professor acontece no final do semestre, deste modo, a CPA verifica quem
são os professores que estarão na unidade no dia do encontro, já que os professores não
estão mais ministrando aulas, e manda convite com antecedência via professor online e
whatsapp para convidá-los a participar. O Falaí Coordenador ocorre também no final do
semestre para facilitar a participação de todos.

Objetivo: Coletar informações por meio de discussão de grupos, mantendo o
foco na qualidade dos serviços educacionais oferecidos pelo CESUPA.
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10. PROJETOS-CHAVE DA CPA
Os projetos-chave para 2019 são apresentados na Figura 03. O planejado desses
projetos será realizado em documento próprio com a estrutura de gerenciamento de
projetos adaptada pela própria CPA.
FIGURA 03 – Projetos-chave da CPA
Epoché
Aprimorar os métodos de análise de dados
Índice de Satisfação do Estudante (ISE)
Criar índice para mensurar a satisfação dos estudantes
Índice de Satisfação do Professor (ISP)
Ampliar a representação dos regmentos da IES
Disseminar
Aperfeiçoar a apresentação e divulgação dos resultados
Fonte: Plano de Ação da CPA, 2018.
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11. AGENDA MENSAL DA CPA
Abaixo serão detalhadas as ações que devem ser realizadas e planejadas
mensalmente. O objetivo da construção desta agenda é padronizar e permitir a gestão
eficiente da CPA por qualquer um dos membros que assumirem a comissão, desta
forma o trabalho não é esquecido e pode ser perpetuado com qualidade.
QUADRO 07 – PLANEJAMENTO MENSAL
ÁREA
DATA

Semana da
Autoavaliação
Institucional

07 a
18/01
21 a
25/01
reunião
cpa

JANEIRO

Fechar power points da apresentação da semana de AAI
Realizar a Semana da Autoavaliação Institucional
Fazer Balanço da Semana AAI.
Revisar do Planejamento CPA Anual

Planejamento

Dividir as tarefas para a elaboração do Relatório Parcial de Autoavaliação
Institucional.
Relatório

Elaborar Relatório de média das disciplinas, índice de aprovação por disciplina
no 2º. Semestre de 2017
Revisar e selecionar novos membros da CPA, caso seja necessário

Organizacional

ÁREA

DATA

Iniciar processo de autoavaliação dos cursos de pós-graduação:
sensibilização, conscientização e coleta de dados - Semana da Autoavaliação
da Pós-Graduação

Autoavaliação
Institucional

15/02
Relatório

Planejamento

Organizacional

FEVEREIRO

Disponibilizar os relatórios aos docentes no Professor Online.
Disponibilizar do Relatório de Curso, Coordenador e Turma aos
Coordenadores.
Solicitar aos Coordenadores de elaboração do plano de ação a partir dos
resultados da AAI.
Solicitar aos gestores do preenchimento do Relato das Atividade Realizadas
em 2016 a partir dos resultados da Autoavaliação.
Revisar regimento da CPA (quando necessário)
Apresentar novos membros da CPA (quando necessário)

Planejamento

Aprovar com todos os membros o Cronograma de reuniões e atividades do
ano corrente

Organizacional

Publicar planejamento CPA no site

Apresentação

04 a 8/02 Participação na semana dos calouros dos cursos de graduação

Relatório

Organizar dados e esboços dos relatórios setoriais

Autoavaliação
Institucional

Divulgar resultados da avaliação interna aos setores da IES
Aprofundar estudo sobre software de tratamento de dados
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ÁREA
Autoavaliação
Institucional

DATA
1ª
semana
20

Apresentação
Relatório

01 a 31

ÁREA

DATA

Relatório

1º
06 e 07

MARÇO
Solicitação de material para campanha da AAI
Aprovação junto a Central de Relacionamento da Campanha de Divulgação da
Autoavaliação Institucional
Elaboração de apresentação doS resultados da AAI do semestre anterior aos
discentes dos cursos
Elaborar, revisar e postar Relatório Anual de Autoavaliação institucional no emec
ABRIL
Publicar o Relatório Anual de Autoavaliação no site do CESUPA e Sistema
Online.
Divulgação infográfico Fala Aí!
Elaborar sumário executivo dos resultados da autoavaliação

Autoavaliação
Institucional

Elaborar instrumentos de coleta de dados das dimensões avaliadas no 1º.
Semestre (Enviar com duas semanas de antecedência ao CTIC)
Solicitar indicação de docentes e discentes representantes de cada curso para
sensibilizar alunos para a participação na autoavaliação
Apresentar relatórios setoriais
Apresentação dos resultados da Autoavaliação Institucional aos discentes dos
cursos.
Divulgação os resultados da Autoavaliação e sensibilização dos funcionários
em eventos promovidos pelo Rh.

Apresentação

Iniciar o desenvolvimento dos projetos-chave

Projetos

Pesquisar agenda de eventos para publicação de artigos

Publicação

Definir as temáticas dos artigos
17 a 20

Realização de Grupo focal com os docentes

24 a 30

Elaboração de instrumento do grupo focal do falaí
Divulgação do Fala Aí!

Grupo Focal

ÁREA
Grupo Focal

Autoavaliação
institucional

DATA

Maio
Divulgação do Fala Aí!
Fala aí
Início da AAI
Iniciar visitas às salas de aula para a divulgação da Autoavaliação
Institucional.
Início da Autoavaliação de 2019.1
Definir campanha de divulgação dos resultados
Divulgar ações realizadas a partir dos resultados da autoavaliação passada
nos setores/áreas específicos
Divulgar ações realizadas a partir dos resultados da autoavaliação passada
nos espaços físicos específicos
Término AAI 2019.1
Participar das reuniões sobre acompanhamento do planejamento estratégico
Divulgar o Guia Docente da Autoavaliação
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ÁREA

DATA

Junho
Entrega do Banco de Dados
Realizar tratamento estatístico dos dados
Disponibilizar dados qualitativos para análise
Estruturar resultados em relatório quantitativo (média)

Autoavaliação
Institucional

Antecipar resultados de dados qualitativos relacionados a infraestrutura
Entrega das análises do banco qualitativo
Estruturar resultados em relatório qualitativo e quantitativo de falas +
resumo dos relatórios para os coordenadores
Envio dos relatórios docente aos coordenadores
Realizar reunião de Lições Aprendidas no 1º. semestre
Definir campanha de divulgação dos resultados

ÁREA

DATA

Autoavaliação
Institucional

5

Julho
Enviar relatório de curso aos coordenadores e solicitar aos gestores
elaboração de plano de ação a partir dos resultados
Apresentar resultados da 1ª. Coleta de dados aos gestores da instituição na
reunião de gestão superior

Apresentação

Idealizar o Informativo da CPA

ÁREA
Projetos

DATA
1
1

Agosto
Discutir o planejamento de projetos para o segundo semestre e rever a
agenda
Reativar os projetos da CPA com ênfase no disseminar
Disponibilização dos relatórios aos docentes e envio de aviso por email.
Relatórios do Falaí 1º e 2º Docente para a COGRAD/Prof. Silvia e solicitar
reunião
Classificar as falas
Instrumento ISE para o Elton (mudar a posição da pergunta teste)
Fechar os relatórios de curso
Fechar o plano de ação da CPA
Apresentar o ISP

Autoavaliaçã
o
Institucional
Última
reunião do
mês

Abrir um link para solicitar a arte para a campanha do segundo semestre
(pedir correção dos fundos de tela que tiveram) - ISE, 3ª semana da AAI, AAI
Iniciar pesquisa para elaboração de instrumento para 2019.2 (políticas para o
ensino, planejamento e avaliação, políticas de pessoal, organização para
gestão da instituição, infraestrutura física)
Acolhe os novos membros da CPA/ Cada um fala de um projeto/ estabelecer
cronogramas de entradas em turma.
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ÁREA
Organizacio
nal

DATA

SETEMBRO
Elaborar instrumento para avaliação de estágio supervisionado e TCs
Cálculo amostral do ISE (pedir para o estatístico)
Início do ISE (pedir para o Helton colocar limite no número de vezes que o
aluno pode postergar - até 2 tentativas)
Acompanhamento dos planos de ação dos gestores
Aprovar arte da divulgação das ações
Versão final
Elaborar instrumentos de coleta de dados das dimensões avaliadas no 2º.
Semestre (políticas para o ensino, planejamento e avaliação, políticas de
pessoal, organização para gestão da instituição, infraestrutura física)
Fechar os relatórios de curso

ÁREA

DATA

Autoavaliaçã
o
Institucional

OUTUBRO
Fazer apresentação no power point para entrar em sala no
acompanhamentodas turmas
Enviar os instrumentos da coleta de dados para o Helton com 2 semanas de
antecedência
Término da coleta do ISE
Verificar o alcance das amostras da coleta do ISE, caso não tenha sido 100%,
verificar o que falta, imprimir o questionário e levar em sala para os alunos
preencherem.
Solicitar para a central inserção dos stories da autoavaliação no instagram do
Cesupa e enviar os banners e testeiras para as unidades
Enviar e-mail ao Helton solicitando o banco do ISE
(ao iniciar a coleta) Entrada em sala junto com a coordenação para
apresentação de resultados do primeiro semestre (compartilhar com os
gestores o material apresentado aos alunos)/ Infográfico.
Testar os questionários online para verificar se todos os botões e regras estão
funcionando corretamente (Helton deve liberar senha de aluno, professor e
gestor para o teste)
Início da coleta de dados das dimensões avaliadas no 2º. Semestre (fazer a
seleção no sistema dos professores que NÃO DEVEM RESPONDER ao
questionário - ver arquivo REGRAS_SISTEM_PROFESSOR_AAI no público
Fazer o instrumento para o Falaí professor
Atualizar a documentação para visita do Mec no curso de direito
Inicio do planejamento da Semana da Autoavaliação em janeiro 2020

ÁREA
Avaliação
PósGraduação

DATA

NOVEMBRO
Elaborar Relatório de avaliação dos cursos de pós-graduação Lato Sensu (os
dados existem?)
Término AAI 2019.2
Entrega do Banco de Dados
18

Realizar tratamento estatístico dos dados
Disponibilizar dados qualitativos para análise

Autoavaliaçã
o
Institucional

ÁREA

Planejamento da 3ª Semana da AAI/ Falaí docente
Estruturar resultados em relatório quantitativo (média) e iniciar o relatório
de infraestrutura

DATA

DEZEMBRO

Autoavaliação
Institucional

Entrega das análises do banco qualitativo (por curso, por categoria)

Autoavaliação
Institucional

Estruturar resultados em relatório qualitativo e quantitativo de falas +
resumo dos relatórios para os coordenadores
16

Falaí coordenadores

19

Falaí professores

19

Realizar reunião de Lições Aprendidas no 2° semestre e entrega de dados
para elaboração dos relatórios de curso

Autoavaliação
Institucional

Entrega do Relatório de Curso
20

Iniciar elaboração do Relato Institucional 2020

Planejamento
CPA

Organizar planejamento CPA para o próximo ano

Planejamento
Cursos

Check list dos Coordenadores do plano de ação 2019.1 a partir dos resultados
da AAI.
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