
 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de Atividades – CPA/2017 

Definição do cronograma/2017 com a apresentação dos prazos para execução das ações avaliativas institucionais planejadas, conduzidas 

e acompanhadas pela CPA. 

Atividades Período 

Avaliação das ações institucionais previstas no PDI 2013-2017 com vistas ao processo de atualização do PDI/PPI 

para o quinquênio 2018-2023 – participação na Comissão de Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional 

(CADI). 

Março a Agosto 

Revisão, para atualização, do Projeto de Autoavaliação Institucional e do Regulamento da CPA. Março 

Processo de Atualização do PDI para o quinquênio 2018-2013 considerando os resultados do processo de 

avaliação das metas e ações do PDI 2013-2017. 
Agosto a Dezembro 

Acompanhamento do Processo de Credenciamento de Campus fora de sede e de autorização de cursos de 

Medicina. 
Processo contínuo 

Construção do Relatório de Autoavaliação Institucional/2016 a ser encaminhado ao INEP. 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 

Análise dos resultados dos momentos de avaliação institucional interna e externa e encaminhamento de 

recomendações aos cursos de graduação e pós-graduação e setores envolvidos. 
Processo contínuo 

 



 

 

 

 

 

 

Relatórios parciais do processo de Autoavaliação Institucional. Processo contínuo 

Devolutiva sistemática e contínua de dados da Avaliação Institucional para a comunidade acadêmica. Processo contínuo 

Acompanhamento das ações de melhorias nos cursos/setores oriundas dos resultados dos momentos de 

Avaliação Institucional. 
Processo contínuo 

Acompanhamento dos resultados dos cursos que participaram do ENADE, constantes dos relatórios 

circunstanciados divulgados às IES, bem como acompanhamento das ações advindas da análise crítica dos 

referidos resultados. 

Processo contínuo 

Apoio aos cursos participantes do ENADE 2017. Processo contínuo 

Avaliação do docente pelo discente (cursos). 1º semestre 

Avaliação Institucional pelo Corpo Técnico-Administrativo. Segundo Semestre 

Perfil do Ingressante 2017/1. 1º semestre 

Perfil do Ingressante 2017/2. 2º semestre 

Avaliação Institucional pela Comunidade Externa. Processo contínuo 

Perfil do Egresso. Processo contínuo 

Boletins. Processo contínuo 

Participação da CPA no ENEPE/2017 - Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unoeste. Outubro 

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

Apoio à Instituição/Cursos nos momentos de avaliação externa in loco para fins de regulação. Agenda do INEP/MEC 

 


