UNIVERSIDADE DANTA CECÍLIA
NÚCLEO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – NAI
“É preciso avaliar para mudar”
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CPA/NAI ANO DE 2012.
1º Semestre – 2012

ATIVIDADES DO MÊS DE JANEIRO DE 2012
28/01/2012
 Reunião dos coordenadores do NAI para traçar a programação das atividades referentes ao
primeiro semestre de 2012
 Início da coleta de dados para confeccionar o relatório anula ao SINAES.
 Envolvidos: NAI
 Responsáveis: NAI

ATIVIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

















Reunião com a Pró-Reitora Acadêmica e os coordenadores do NAI, sobre as: Diretrizes para
o Plano de Trabalho do NAI – 2012; formatação do novo modelo do relatório detalhado sobre
as atividades do NAI referente ao ano de 2012.
Elaboração do Plano de Trabalho do NAI – 2012.
Enviamos por e-mail o Plano de Trabalho do NAI- 2012, à Reitoria, a Presidência, ao
Presidente da CPA, Pró-Reitoria Acadêmica
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
Reunião dos coordenadores do NAI para elaborar o Plano de Trabalho do NAI – 2012
Envio de e-mail para a Reitora, Presidência, CPA e Pró-Reitoria Acadêmica – do Plano de
Trabalho do NAI para 2012.
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..
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

ATIVIDADES DO NAI NO MÊS DE MARÇO DE 2012



Conclusão e envio do relatório das atividades da CPA no ano de 2011, 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 2011, 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
Reunião com o pessoal do CPD/ TI-UNISANTA para organizar a 5ª Avaliação “on-line” 2012,
participação: Claudio Nunes, Flori e coordenadores do NAI.
Envolvidos: NAI, Reitoria, Presidência, Pró-Reitoria Acadêmica, Coordenadores de Cursos, e
Presidente da CPA
Atualização das questões e categorias para a 5ª Avaliação de Cursos e de Professores–
2012.
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
Reunião com o presidente da CPA para análise das questões e categorias para 5ª Avaliação
de Cursos – 2012
Envio de e-mail para o CPD, atualizar o questionário e as categorias da 5ª Avaliação de
Cursos e de Professores pelo corpo discente em 2012
Envolvidos: NAI, AUPP, TI e Presidente da CPA - Responsáveis: NAI
Reunião com o TI para realização de teste verificando ajustes para a realização da 5ª
Avaliação on-line.
Contato com a ASSECOM para divulgação da 5ª avaliação on-line.
Atualização da página da CPA no site da UNISANTA
Envolvidos: NAI, AUPP, TI, ASSECOM e Presidente da CPA - Responsáveis: NAI
Envolvidos: NAI, Presidente da CPA - Responsáveis: NAI

ATIVIDADES DO NAI NO MËS DE ABRIL DE 2012












Reunião com o Sr. Cláudio Nunes do CPD e a Profª Flori da Internet, para análise das
modificações propostas nos formulários de avaliação.
Envio dos formulários da 5ª avaliação on-line avaliação ä Magnífica Reitora para análise e
aprovação. Elaboração da pauta da reunião da CPA, a ser realizada no mês de maio pelo
presidente e seus membros.
Recebemos a solicitação da Reitora o relatório da 4 ª avaliação on-line de curso e de
professor do referente ao Curso de Direito, no ano de 2011.
Atendendo a solicitação da Reitora reencaminhamos por e-mail ao senhor diretor Dr. Norberto
Nogueira da Silva e Coordenador do Curso de Direito o Dr. Fernando Vidal Akaoui, os
relatórios da 4 ª avaliação on-line de curso e de professor, referente ao ano letivo de 2011.
Reunião com o prof. Maurício Assenjo sobre a disponibilidade de Laboratórios de Informática
para a realização da 5ª avaliação on-line,
Reunião dos Coordenadores do NAI com a Pró-Reitora Acadêmica para receber informações
sobre propostas dos Srs. Diretores e Coordenadores a serem inseridas na Preparar dos
relatórios do Curso de Licenciatura em Matemática para receber a comissão de avaliação do
MEC.
Em reunião com a Pró-Reitora Acadêmica solicitou ao NAI que marcasse uma reunião com o
Auditor da UNISANTA, Sr. Gaspar Barros Filho, para tratar de assuntos de avaliação.
Contatos com a ASSECOM referente à divulgação da 5ª Avaliação On-line de Cursos e
Professores pelos alunos






Contato com a professora Renata e o aluno Matheus representantes da AUPP Agencia
Universitária de Publicidade e Propaganda para atualização e inclusão do banner rotativo no
portal da UNISANTA, referente à 5ª Avaliação On-line de Cursos e Professores pelos alunos.
Envolvidos: NAI, TI, ASSECOM e Presidente da CPA - Responsáveis: NAI
Envolvidos: NAI, Presidente da CPA - Responsáveis: NAI

ATIVIDADES DO NAI NO MËS DE MAIO DE 2012
















Os coordenadores do NAI entraram em contato com o Sr. Gaspar Barros Filho Auditor da
UNISANTA para marcarmos uma data para a reunião solicitada pela Pró-Reitora Acadêmica.
A reunião foi marcada para 1º de junho na sala de reuniões da Pró-Reitoria Comunitária..
Atualização da página da CPA no Portal da UNISANTA.
Preparar dos relatórios do Curso de Licenciatura em Matemática para receber a comissão de
avaliação do MEC.
Reunião dos Coordenadores do NAI com o Sr. Claudio Nunes e Flori Nascimento do TI para
definir a abertura do sistema para os testes e abertura da 5ª avaliação on-line.
Contato com a magnífica Reitora, sobre a reduzida participação do alunado na 5ª avaliação
on-line. Foi proposta pela magnífica Reitora a prorrogação do prazo da 5ª avaliação on-line.
Novo período determinado de 14 de maio a 23 de maio para 14 de maio a 30 de junho.
Reunião DA CPA em 4 de maio – Sala de reuniões do presidente da CPA Bloco M.
14 e 15 de maio – Comissão de Avaliação do Curso de Matemática, pelos técnicos do MEC.
Enviamos e-mail comunicando aos Diretores e Coordenadores de Curso, e informando a
disponibilidade dos Laboratórios de Informática, no período matutino, para a 5ª avaliação online pelo alunado. E orientando aos diretores e coordenadores de Cursos, que deveriam
agendar os Laboratórios de Informática com o prof. Maurício Assenjo.
Os coordenadores do NAI atualizaram as Categorias de Análise para elaboração dos
respectivos relatórios (geral, por cursos e circunstanciados) referentes à 5ª avaliação on-line
de Curso e Docentes pelos alunos. E foram enviadas por e-mail a presidente da CPA e a PróReitora Acadêmica.
Envolvidos: NAI, TI- Tecnologia da Informação, e Presidente da CPA - Responsáveis: NAI
Envolvidos: NAI, Presidente da CPA - Responsáveis: NAI

ATIVIDADES DO NAI NO MËS DE JUNHO DE 2012


Reunião com o Auditor da UNISANTA, o Sr. Gaspar Soares de Barros Filho, assunto foi
avaliação institucional. Acompanhamento dos acessos dos alunos ao Portal da UNISANTA
para a 5ª avaliação on-line.



Enviamos e-mail aos Diretores e Coordenadores de Cursos informando sobre a
responsabilidade, o comprometimento e importância da divulgação da 5ª avaliação on-line.



Atualização da página da CPA pelo NAI, no Portal da UNISANTA.



Solicitamos uma reunião com o TI – Tecnologia da Informação prof. Claudio Nunes e prof ª
Flori Nascimento sobre os resultados da 5ª avaliação on-line, e como serão divulgados os
resultados para a Comunidade Ceciliana, segundo as atuais categorias de análise para atual
avaliação. A reunião foi marcada e confirmada para 29 de junho.




Envolvidos: NAI, TI- Tecnologia da Informação, e Presidente da CPA - Responsáveis: NAI
Envolvidos: NAI, Presidente da CPA - Responsáveis: NAI.

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CPA/NAI ANO DE 2012.
2º Semestre – 2012

ATIVIDADES DO MÊS DE AGOSTO DE 2012










Reunião dos coordenadores do NAI para traçar a programação das atividades referentes ao
segundo semestre de 2012.
Contato com o setor de TI-UNISANTA para encaminhamento dos dados da 5ª. Avaliação Online de Cursos e Professores e providencias para disponibilizar todos os dados on-line: para
Diretores, Coordenadores e Professores.
Solicitação ao setor de TI a elaboração do ranqueamento da participação dos cursos na
avaliação 5ª. Avaliação. On-line.
Deliberação sobre a divulgação dos dados da Avaliação On-line mesmo com a reduzida
participação dos alunos 11% a menor desde o inicio da realização On-line (quadro abaixo).
Envio no síte dos resultados da 3ª avaliação on-line, bem os agradecimentos aos mesmos,
sobre a efetiva participação no processo avaliação
Envolvidos : NAI, Setor de TI.
Responsáveis: NAI.
Atualização da página da CPA no site da UNISANTA.

ANO
2008
2009
2010
2011
2012


Número total de alunos
9.098
9.098
8.892
9.379
9.302

Número de alunos participantes
3.262
1.482
4.222
3.909
1.053

Percentual
35,85%
16,00%
47,5%
33,00%
11,00% (*)

(*) Embora a reduzida participação do alunado neste ano a tendência de anos anteriores pode ser observada.

ATIVIDADES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012











Elaboração e distribuição do relatório da 5ª. Avaliação On-line de Cursos e Professores para
Reitoria, Presidência, Pro - reitoria Acadêmica e Presidente da CPA..
Planejamento de reuniões com setores de apoio sobre fragilidades percebidas na 5ª
Avaliação Online de Cursos e Professores.
Seleção dos dados para Início da elaboração do relatório anual da CPA, atendendo
determinações dos SINAES/MEC/INEP.
Envolvidos: Pró-Reitora Acadêmica, Presidente da CPA - Responsáveis: NAI
Reunião dos coordenadores do NAI para elaborar o Plano de Trabalho do NAI – 2012
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..
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

ATIVIDADES DO NAI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012






















Conclusão e envio do relatório das atividades da CPA no ano de 2011, 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 2011, 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
Reunião com o pessoal do CPD/ TI-UNISANTA para organizar a 5ª Avaliação “on-line” 2012,
participação: Claudio Nunes, Flori e coordenadores do NAI.
Envolvidos: NAI, Reitoria, Presidência, Pró-Reitoria Acadêmica, Coordenadores de Cursos, e
Presidente da CPA
Atualização das questões e categorias para a 5ª Avaliação de Cursos e de Professores–
2012.
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
Reunião com o presidente da CPA para análise das questões e categorias para 5ª Avaliação
de Cursos – 2012
Envio de e-mail para o CPD, atualizar o questionário e as categorias da 5ª Avaliação de
Cursos e de Professores pelo corpo discente em 2012
Envolvidos: NAI, AUPP, TI e Presidente da CPA - Responsáveis: NAI
Reunião com o TI para realização de teste verificando ajustes para a realização da 5ª
Avaliação on-line.
Contato com a ASSECOM para divulgação da 5ª avaliação online.
Atualização da página da CPA no site da UNISANTA
Elaboração de um cronograma de reuniões por setores
Reunião da CPA com apoio do NAI
Envolvidos: NAI, AUPP, TI, ASSECOM e Presidente da CPA - Responsáveis: NAI
Envolvidos: NAI, Presidente da CPA - Responsáveis: NAI

ATIVIDADES DO NAI NO MËS DE NOVEMBRO DE 2012










Reunião com o Sr. Cláudio Nunes do CPD e a Profª Flori da Internet, para análise das
modificações propostas nos formulários de avaliação.
Envio dos formulários da 5ª avaliação on-line avaliação ä Magnífica Reitora para análise e
aprovação. Elaboração da pauta da reunião da CPA, a ser realizada no mês de maio pelo
presidente e seus membros.
Reunião com o prof. Maurício Assenjo sobre a disponibilidade de Laboratórios de Informática
para a realização da 5ª avaliação on-line,
Reunião dos Coordenadores do NAI com a Pró-Reitora Acadêmica para receber informações
sobre propostas dos Srs. Diretores e Coordenadores a serem inseridas na Preparar dos
relatórios do Curso de Licenciatura em Matemática para receber a comissão de avaliação do
MEC.
Contatos com a ASSECOM referente à divulgação da 5ª Avaliação On-line de Cursos e
Professores pelos alunos.
Envolvidos: NAI, TI, ASSECOM e Presidente da CPA - Responsáveis: NAI
Envolvidos: NAI, Presidente da CPA - Responsáveis: NAI

ATIVIDADES DO NAI NO MËS DE DEZEMBRO DE 2012
















Os coordenadores do NAI entraram em contato com o Sr. Gaspar Barros Filho Auditor da
UNISANTA para marcarmos uma data para a reunião solicitada pela Pró-Reitora Acadêmica.
A reunião foi marcada para 1º de junho na sala de reuniões da Pró-Reitoria Comunitária..
Atualização da página da CPA no Portal da UNISANTA.
Preparar dos relatórios do Curso de Licenciatura em Matemática para receber a comissão de
avaliação do MEC.
Reunião dos Coordenadores do NAI com o Sr. Claudio Nunes e Flori Nascimento do TI para
definir a abertura do sistema para os testes e abertura da 5ª avaliação on-line.
Contato com a magnífica Reitora, sobre a reduzida participação do alunado na 5ª avaliação
on-line. Foi proposta pela magnífica Reitora a prorrogação do prazo da 5ª avaliação on-line.
Novo período determinado de 14 de maio a 23 de maio para 14 de maio a 30 de junho.
Reunião DA CPA em 4 de maio – Sala de reuniões do presidente da CPA Bloco M.
14 e 15 de maio – Comissão de Avaliação do Curso de Matemática, pelos técnicos do MEC.
Enviamos e-mail comunicando aos Diretores e Coordenadores de Curso, e informando a
disponibilidade dos Laboratórios de Informática, no período matutino, para a 5ª avaliação online pelo alunado. E orientando aos diretores e coordenadores de Cursos, que deveriam
agendar os Laboratórios de Informática com o prof. Maurício Assenjo.
Os coordenadores do NAI atualizaram as Categorias de Análise para elaboração dos
respectivos relatórios (geral, por cursos e circunstanciados) referentes à 5ª avaliação on-line
de Curso e Docentes pelos alunos. E foram enviadas por e-mail a presidente da CPA e a PróReitora Acadêmica.
Envolvidos: NAI, TI- Tecnologia da Informação, e Presidente da CPA - Responsáveis: NAI
Envolvidos: NAI, Presidente da CPA - Responsáveis: NAI

