
 

CRONOGRAMA DE TRABALHO DA CPA - COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - 2023 
 

A - PROPOSTAS DE AÇÕES AVALIATIVAS INSTITUCIONAIS INTERNAS 
 
CPA e Subcomissões de Avaliação 
 

A - 1. AÇÕES GERAIS  Período 

Construção do Relatório de Autoavaliação Institucional/2022 - Versão parcial, a ser 
encaminhado ao INEP. 

Até 31 de março 

Sensibilização da comunidade acadêmica para seu envolvimento em todos os 
momentos do processo de Autoavaliação Institucional. 

processo contínuo 

Propostas e avaliação das dinâmicas, procedimentos e mecanismos da avaliação 
institucional interna. 

processo contínuo 

Construção dos instrumentos e indicadores que serão utilizados na autoavaliação 
continuada da Extensão, em atendimento à Resolução MEC nº 7, de 18 de 
dezembro de 2018, para demonstração dos resultados alcançados em relação ao 
público participante.  

fevereiro a abril 

Análise estatística e interpretação dos dados provenientes dos momentos de 
avaliação institucional interna e externa, e construção de relatórios. 

processo contínuo 

Devolutiva sistemática e contínua de relatórios com resultados da Avaliação 
Institucional para a comunidade acadêmica sugestivos de ações de melhorias. 

processo contínuo 

Promoção de atividades de meta-avaliação para exame crítico das experiências de 
avaliação. 

processo contínuo 

Coordenação dos trabalhos da Comissão Técnica de Revisão Textual responsável  
pela redação final do PDI 2023/2027.     

Até março/2023 

A - 2. Graduação (presencial e a distância) e Curso Técnico-Profissionalizante 
de Nível Médio 

Período 

Perfil dos Alunos Ingressantes (graduação EAD). 1º semestre (06 a 15/03) 1ª entrada 

1º semestre (08 a 17/05) 2ª entrada 

2º semestre - a definir 

Perfil dos Alunos Ingressantes (graduação presencial e curso técnico). 1º semestre (27/02 a 08/03) 

2º semestre (28/08 a 06/09) 

Avaliação do Nível de Satisfação do Aluno com o Curso e com a Instituição; com o 
AVA e NPS. 

1º semestre (17 a 30/04) 

2º semestre (18 a 30/09) 

Avaliação do Curso e do Coordenador do Curso pelos alunos 1º semestre (maio) 

Avaliação da Gestão do Curso pelos professores. 1º semestre (agosto/setembro) 

Avaliação do Diretor de Faculdade pelosCoordenadores de Cursos. 1º semestre (agosto/setembro) 

Autoavaliação do Coordenador de Curso e do Diretor de Faculdade. 1º semestre (agosto/setembro) 

 Avaliação de Professor pelos alunos e autoavaliação docente 2º semestre (outubro) 

Perfil dos Egressos de Cursos da Instituição. processo contínuo 

A - 3. Pós-Graduação (Stricto Sensu/Lato Sensu) Período 

Perfil do ingressante (para acadêmicos ingressantes) 1º semestre (10 a 28/04) 



 

Acompanhamento do egresso (para acadêmicos egressos) Contínuo 

Avaliação das coordenações de programas e cursos pela Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Pós-Graduação (PRPPG) 

1º semestre (15 a 31/05) 

Avaliação da PRPPG pelas coordenações e docentes de programas e cursos  1º semestre (15 a 31/05) 

Avaliação dos setores de assessoramento pelos discentes e docentes 

(secretarias PG, secretaria PRPPG, CPDI, EAPI, PROEXT, Relações 

Interinstitucionais, Coordenadoria de WEB) 

2º semestre 

(28/08 a 25/09) 

A - 4. Corpo Técnico-Administrativo e Comunidade Externa Período 

Avaliação Institucional pela Comunidade Externa - readequação de instrumentos, 
indicadores e atores participantes. 

Contínuo 

Avaliação de Desempenho do Corpo Técnico-Administrativo sob a responsabilidade 
do RH 

27/03 a 10/04 

B - APOIO ÀS AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS EXTERNAS 

Acompanhamento dos Processos, Análise dos Resultados, Readequação de 
Políticas Acadêmicas 

Período 

Apoio aos cursos participantes do ENADE - Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes; análise e acompanhamento dos resultados. 

processo contínuo 

Avaliações “in loco” para fins de regulação. agenda do INEP/MEC 

Censo da Educação Superior - realizado anualmente pelo INEP. processo contínuo 

C - OUTRAS AVALIAÇÕES Período 

Avaliação do nível de satisfação dos usuários de setores institucionais com a 
utilização de terminais de pesquisa 

Apoio aos processos de autoavaliação específicos de setores/cursos/campus. 

processo contínuo 
 

atendimento à demanda 

 

Observação: As avaliações institucionais são planejadas, executadas e seus resultados analisados e 
publicizados considerando o respectivo projeto de cada processo avaliativo. 

 


