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Programação da CPA – 2016 

Etapas e Cronograma de Autoavaliação para 2016 

Etapas da 
Avaliação 

Ações Período/data 

Et
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Sensibilização 

• Processo de Comunicação e Sensibilização da Comunidade 

Interna e Externa: 
Permanente 

Palestras; 

Mídia impressa; 

Encontros com envolvidos; 

Reunião com setores; 

Reunião com tutores on line, mediadores e docentes; 

Reunião com Polos de apoio presencial; 

Tutorial para alunos; 

Envio de SMS informativo aos alunos; 

 

Fase preparatória de 

cada processo 

 

Reunião com representantes de turma; 

Divulgação dos processos através de material de apoio: 

faixas, cartazes e banners. 

 

 

Fórum de Avaliação Institucional. Outubro/Novembro 

 2016 
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•   Elaboração de Relatório de Autoavaliação Institucional. 
Setembro/16 a 

Janeiro/17 

• Análise comparativa (regional e nacional) dos resultados do 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE 2015 

(Cursos de Administração, ciências contábeis, direito, psicologia, 

turismo, gestão comercial, gestão de recursos humanos, gestão 

financeira, logística, marketing, processos gerenciais). 

•  Análise do Questionário do Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes – ENADE 2015 – Perfil sociocultural. 

A depender da 

publicação de 

resultados pelo 

INEP 

• Perfil socioeconômico e cultural dos alunos ingressantes na 

graduação.  

Período de coleta: 

-Processo Seletivo 

Autoavaliação das Condições de Ensino dos Cursos de Graduação: 

 

• Pelo corpo discente, sendo da EAD ao final do 2º e 4º módulo. 

 

Fase preparatória: 

Maio e Setembro 

Fase execução: 

16 a 21/5 e 12/9 a 

17/09 

• Pelo corpo docente ao final da disciplina. 

Fase preparatória: 

Maio e Setembro 

Fase execução: 

16 a 21/5 e 12/9 a 

17/09 
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Avaliação da infraestrutura institucional: 
 

• Pelo corpo discente, sendo da EAD ao final do 2º e 4º módulo. 

Fase preparatória: 

Maio e Setembro 

Fase execução: 

16 a 21/5 e 12/9 a 

17/09 

 

• Pelo corpo docente, sendo da EAD ao final do 2º e 4º módulo. 

Fase preparatória: 

Maio e Setembro 

Fase execução: 

Final de Cada 

Módulo 

• Discussão dos resultados da Avaliação dos estágios dos cursos 

da área da saúde.  

• Discussão de metodologia para aplicação futura. 

Junho 

2016 

• Avaliação do corpo técnico-administrativo: 

-discussão da metodologia (em conjunto com o setor 

administrativo).  

Maio 2016 

• Avaliação de Programas de Extensão. Outubro. 2016 

• Avaliação do Programa de Iniciação Científica/Pesquisa. Novembro. 2016 

• Avaliação das atividades Institucionais relacionadas à políticas 

de atenção aos egressos. 

Aguardando análise 

do projeto. 

• Avaliação das atividades institucionais à luz do Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI. 

Janeiro a Dezembro 

2016 

• Avaliação da Responsabilidade Social nos quatro eixos (ensino, 

pesquisa, extensão e gestão). 

Aguardando 

relatório – 

Marketing. 

•  Discussão do relatório sobre o Enade 2015 (internamente na 

CPA). 
Fevereiro 2016 

• Discussão e divulgação de resultados dos processos avaliativos: 

Discussão dos resultados com corpo de gestores. 

Discussão dos resultados da avaliação de curso com a Diretoria 

de Graduação e Coordenadores. 

Divulgação dos resultados aos polos de apoio presencial. 

A depender da 

agenda dos 

gestores (já 

solicitado) 

• Suporte às Coordenações dos Cursos de: Gastronomia; Comércio 

Exterior, Música, Pilotagem e Engenharia Ambiental. Previsão 

para receber visita de avaliadores do MEC. 2016 

• Análise e discussão do resultado da avaliação externa. 

• Coleta de dados institucionais. Junho e Dezembro 

 

• Elaboração de relatórios parciais e finais. 

 

Fevereiro a 

Dezembro de 2016 
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• Envio de relatórios à Diretoria de Avaliação Institucional: 

- Avaliação docente 2015 - Semestral Até 20/7 

- Avaliação docente 2015 - Anual Até 20/11 

- Indicadores institucionais com periodicidade anual Até 30/12/2016 

- Avaliação da infraestrutura Até 20/11/2016 

- Avaliação do corpo técnico-administrativo Até 20/11/2016 

- perfil do ingressante na graduação Abril e Setembro 

 
 

Outras 

Atividades 

• Revisar Material Institucional sobre Avaliação. 

Fase preparatória: 

janeiro a maio 

Execução: 

Setembro 

• Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa na área de avaliação 

institucional. 

Janeiro / Fevereiro 

2016 

• Discussão e acompanhamento das políticas de avaliação 

propostas pelos órgãos competentes do Ministério da Educação 

– INEP. 

Permanente 

• Participação no planejamento acadêmico da IES. 

Definido pelo 

cronograma 

institucional 

Et
ap

a 
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Visita de 

Avaliadores de 

Curso e 

Avaliadores 

Institucionais 

do INEP 

• Acompanhamentos juntos aos avaliadores do INEP em avaliação 

in loco.  

Período definido pelo 

MEC 

 

Reuniões da CPA – 2016 
 
 

Comissão Própria de Avaliação 
Reuniões Ordinárias: 02 por semestre 

 
1º Semestre 

2016 

10 de Março de 2016 

06 de Junho de 2016 

 

2º Semestre 
2016 

01 de Agosto de 2016 

07 de Novembro de 2016 

 


