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UNIVERSIDADE DANTA CECÍLIA
NÚCLEO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – NAI
“É preciso avaliar para mudar”

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NAI NO ANO DE 2011.
1º Semestre – 2011

ATIVIDADES DO MÊS DE JANEIRO DE 2011
28/01/2011
• Reunião dos coordenadores do NAI para traçar a programação das atividades referentes
ao primeiro semestre de 2010
• Início da coleta de dados para confeccionar o relatório anula ao SINAES.
• Envolvidos: NAI
• Responsáveis: NAI
ATIVIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011
04/02/2011
• Reunião com a Pró-Reitora Acadêmica e os coordenadores do NAI, sobre as: Diretrizes
para o Plano de Trabalho do NAI – 2011; formatação do novo modelo do relatório
detalhado sobre as atividades do NAI referente ao ano de 2011
• Seleção dos dados para Início da elaboração do relatório anual da CPA, atendendo
determinações dos SINAES/MEC/INEP.
• Elaboração do cronograma anual de reuniões da CPA para análise do Presidente
• Envio de e-mail para a Reitora, Presidência, CPA e Pró-Reitoria Acadêmica - do
cronograma anual de reuniões da CPA para análise do Presidente.
• Revisão das Normas e Diretrizes da CPA, seguindo as determinações do Presidente da
CPA e da Pró-Reitora Acadêmica
• Envolvidos: Pró-Reitora Acadêmica, Presidente da CPA
• Responsáveis: NAI
11/02/2011
• Reunião dos coordenadores do NAI para elaborar o Plano de Trabalho do NAI – 2011
• Envio de e-mail para a Reitora, Presidência, CPA e Pró-Reitoria Acadêmica – do Plano de
Trabalho do NAI para 2010.
• Reunião do NAI com o presidente da CPA – Eng. Dr. Antonio Salles Penteado – Eleição
dos novos membros da CPA, mandato de fevereiro de 2011 a fevereiro de 2014
• Preparar a pauta da reunião da CPA, marcada para 17/02/2011, local Sala de Atos, às 9
horas
• Elaboração do relatório anual da CPA, atendendo determinações dos SINAES/MEC/INEP.
• Recebimento de e-mail da Reitora orientando o NAI entrar em contato com Diretores,
Coordenadores e Secretarias para indicação do corpo discente para membro da CPA.
• Preparativos para a primeira Reunião da CPA.
• Comunicado ao presidente da CPA sobre os cinco anos de atividades da CPA.
• Revisão das Normas e Diretrizes da CPA, seguindo as determinações do Presidente da
CPA e da Pró-Reitora Acadêmica.
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•

Envio de e-mail para o Presidente da CPA sobre a pauta da reunião, e enviamos as
Normas e Diretrizes da CPA.
Envolvidos: NAI, Presidente da CPA
Responsáveis: NAI

17/02/2011 (quinta-feira)
Reunião da CPA
18/02/2011
• Envio de e-mail para a Reitoria, Presidência, CPA e Pró-Reitoria Acadêmica sobre as
atividades do mês de fevereiro do NAI.
• Atualização da página da CPA no site da UNISANTA
• Elaboração do Relatório de Avaliação de Curso e de Docentes dos Cursos de Engenharia
Química e do Curso de Ciências da Computação para visita das comissões do MEC
• Elaboração do relatório anual da CPA, atendendo determinações dos SINAES/MEC/INEP.
• Reunião com a Pró-Reitoria Acadêmica levantamento sobre as Atividades de Nivelamento
oferecidas pelos respectivos Cursos. “Projeto Propor para Integrar”
• Envolvidos: NAI, Presidente da CPA
• Responsáveis: NAI
25/02/2011
• Elaboração do relatório anual da CPA, atendendo determinações dos SINAES/MEC/INEP.
• Respondemos alguns e-mails.
• Reunião com os Coordenadores de Cursos para elaborar levantamento sobre as
Atividades de Nivelamento oferecidas pelos respectivos Cursos. “Projeto Propor para
Integrar“
• Envolvidos: NAI, Reitoria, e Presidente da CPA
• Responsáveis: NAI
ATIVIDADES DO MÊS DE MARÇO DE 2011
04/03/2011
• Conclusão e envio do relatório das atividades da CPA no ano de 2010, atendendo
determinações dos SINAES/MEC/INEP
• Envio de e-mail para a Reitoria, Presidência, Pró-Reitoria Acadêmica e Presidente da CPA
com o relatório das atividades da CPA no ano de 2010, atendendo determinações dos
SINAES/MEC/INEP
• Reunião com a Pró-Reitoria Acadêmica para elaborar um curso de atualização para os
docentes da UNISANTA – Repensando a Prática Pedagógica
• Reunião com a Pró-Reitora Acadêmica sobre a Avaliação de Curso e Professores
• Preparar dos relatórios do Curso de Design de Interior (Tecnólogo) para receber a
comissão de avaliação do MEC.
• Reunião com o pessoal do CPD para organizar a Avaliação “on-line” 2011, participação:
Claudio, Flori e Antonio e NAI.
• Reunião com os Coordenadores de Cursos para elaborar levantamento sobre as
Atividades de Nivelamento oferecidas pelos respectivos Cursos. “Projeto Propor para
Integrar”
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Envolvidos: NAI, Reitoria, Presidência, Pró-Reitoria Acadêmica, Coordenadores de Cursos,
e Presidente da CPA
Responsáveis: NAI

11/03/2011
• Pesquisa para elaborar o Projeto curso de atualização para os docentes da UNISANTA –
Curso Repensando a Prática Pedagógica
• Reunião com a Profa. Eveline do CADE para colher dados e elaborar o Curso Repensando
a Prática Pedagógica, em EaD.
• Atualização das questões e categorias para a 4ª Avaliação de Cursos – 2011
• Reunião com a Agência Universitária de Publicidade e Propaganda – AUPP – sobre
estratégias para divulgação da segunda Avaliação Institucional “On-line” programada para
o mês de maio: NAI e professora Renata e alunos: Jonas, Lívia, Ana Carolina, André,
Alexandre e Diego.
a) Discussão sobre a fixação da logo marca da Avaliação “On-line”
b) Proposta de texto: motivacional atualizado
c) Estimativa de custos, elaboração da planilha pela AUPP que deverá ser encaminhada à
Pró-Reitora Acadêmica.
d) NAI
• Envio de e-mail à Pró-Reitoria Acadêmica do “Projeto Propor para Integrar“ das Atividades
de Nivelamento oferecidas pelos respectivos Cursos.
• Envolvidos: NAI, AUPP, e Presidente da CPA
• Responsáveis: NAI
18/03/2011
• Reunião com o presidente da CPA para análise das questões e categorias para Avaliação
de Cursos – 2011
• Envio de e-mail para o CPD, atualizar o questionário e as categorias Avaliação de Cursos
– 2011
• Apresentação à Pró-Reitoria Acadêmica o Projeto do Curso “Repensando a Prática
Pedagógica” para os docentes da UNISANTA
• Envio de e-mail à Reitoria, Presidência, Pró-Reitoria Acadêmica e Presidente da CPA
Projeto do Curso “Repensando a Prática Pedagógica” para os docentes da UNISANTA
• Envolvidos: NAI, AUPP, CADE e Presidente da CPA
• Responsáveis: NAI
25/03/2011
• Reunião com a Agência Universitária AUPP, sobre o uso das redes sociais para divulgação
da 4ª Avaliação on-line - 2011
• Reunião com o CPD para realização de teste verificando ajustes para a realização da 4ª
Avaliação on-line.
• Reunião com a ASSECOM para divulgação da 4ª avaliação on-line.
• Aprovação pela Reitoria do orçamento para a produção das placas de divulgação da 4ª
avaliação on-line.
• Atualização da página da CPA no site da UNISANTA
• Envolvidos: NAI, AUPP, CADE, ASSECOM e Presidente da CPA
• Responsáveis: NAI
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ATIVIDADES DO MÊS DE ABRIL DE 2011
01/04/2011
• Preparação da avaliação on-line (cartazes, banner, contatos com a AUPP e Internet
• Reunião com a Agência Universitária de Publicidade Propaganda – AUPP – sobre
estratégias para divulgação da segunda Avaliação Institucional “On-line” programada para
o mês de maio: professora Renata e alunos: Jonas e Diego.
1. Discussão sobre a fixação da logo marca da Avaliação “On-line”
2. Estimativa de custos, elaboração da planilha pela AUPP que deverá ser encaminhada à
Pró-Reitora Acadêmica.
• Envio de e-mail a Diretores e Coordenadores de Cursos
• Envolvidos: NAI, AUPP, Internet, Diretores e Coordenadores de Cursos

08/04/2011
•
•

Envio de e-mail aos Diretores e Coordenadores de Curso.com o modelo da avaliação de
cursos e professores para ciência dos mesmos.
Envio de e-mail da estimativa de custos, elaboração da planilha pela AUPP encaminhada à
Pró-Reitora Acadêmica

15/04/2011
•

•
•

Reunião com a Agência Universitária de Publicidade Propaganda – AUPP – sobre
estratégias para divulgação da segunda Avaliação Institucional “On-line”: professora Renata
e alunos: Jonas, Ana Carolina e Diego. Estratégia: Utilizar as redes sociais existentes:
Blogs, Twitter, Newsletter entre outras.
Responsável NAI
Envolvidos: Diretores, Coordenadores, AUPP e CPA

22/04/2011
Recesso – Paixão de Cristo
29/04/2011
• A AUPP (Agência Universitária de Publicidade e Propaganda) Inclusão dos banner rotativo
na página da internet e programação da apresentação dos alunos da AUPP no pátio do
bloco M
• Enviar e-mail aos Diretores e Coordenadores solicitando o empenho junto aos alunos para
participarem da avaliação on-line
• Responsável NAI
• Envolvidos: Diretores, Coordenadores, AUPP e CPA
ATIVIDADES DO MÊS DE MAIO DE 2011
06/05/2011
• Reunião com o CPD para realização do teste da Avaliação
• Divulgação da Campanha da Avaliação pela AUPP e AI a comunidade Ceciliana.
• Envio de e-mail solicitando à Pró-Reitoria Acadêmica autorização para os alunos da AUPP
entrarem em sala de aula para divulgar a Avaliação 2011
• Responsável NAI
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Envolvidos: Diretores, Coordenadores, AUPP e CPA

13/05/2011
• Início da avaliação de cursos e professores pelos ALUNOS via on-line.
• Estímulo aos alunos, a fim de participarem da avaliação institucional, através de
intervenções nas salas de aula e outros locais da Universidade, realizada por um grupo de
alunos do Curso de Publicidade e Propaganda.
• Responsável NAI
• Envolvidos: Diretores, Coordenadores, AUPP e CPA

20/05/2011
• Participação do NAI na palestra do SEMESP sobre o ENADE • Responder e-mail de alguns Diretores e Coordenadores sobre a avaliação on-line.
• Responsável NAI
27/05/2011
• Levantamento junto ao CPD sobre a 4ª Avaliação
• Dados parciais do acesso dos alunos ao sistema: avaliação de Curso 889 alunos
• Envio de e-mail a Reitora, Presidência, Presidente da CPA e Pró-Reitoria Acadêmica,
diretores e coordenadores de cursos e a AUPP com os dados acima.
• Responsável NAI

ATIVIDADES DO MÊS DE JUNHO DE 2011
03/06/2011
• Levantamento junto ao CPD sobre a 4ª Avaliação
• Dados parciais do acesso dos alunos ao sistema: avaliação de Curso 1.793 alunos
• Envio de e-mail a Reitora, Presidência, Presidente da CPA e Pró-Reitoria Acadêmica,
diretores e coordenadores de cursos e a AUPP com os dados acima.
• Envio de e-mail solicitando aos Diretores e Coordenadores de Cursos empenho na
divulgação da Avaliação.
• Início da pesquisa para preparar material para avaliação de Avaliação dos serviços
prestados à comunidade pelos setores extencionistas
• Responsável NAI
10/06/2011
• Levantamento junto ao CPD sobre a 4ª Avaliação
• Dados parciais do acesso dos alunos ao sistema: avaliação de Curso 2.331alunos
• Envio de e-mail a Reitora, Presidência, Presidente da CPA e Pró-Reitoria Acadêmica,
diretores e coordenadores de cursos e a AUPP com os dados acima.
• Início da pesquisa para preparar material para avaliação de Avaliação dos serviços
prestados à comunidade pelos setores extencionistas

17/06/2011
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Reunião NAI, CPD e AUPP para avaliar a participação dos alunos na 4ª Avaliação. O prazo de
acesso ao sistema foi prorrogado até 14/08/2011 para permitir aos alunos fazer a sua avaliação.
Os alunos da AUPP realizarão visitas as salas de aula nas primeiras semanas do mês de agosto
para divulgar a avaliação.
Envio de e-mail a Reitora, Presidência, Presidente da CPA e Pró-Reitoria Acadêmica, diretores e
coordenadores de cursos
24/06/2011
Recesso – Corpus Christi

ATIVIDADES DO MÊS DE JULHO DE 2011
01/07/2011.
Elaboração do relatório das Atividades desenvolvidas pelo NAI, no 1º semestre de 2011.

Antonio Carlos Simonian dos Santos
Maria Cristina Pereira Alves
Coordenadores do NAI

