NÚCLEO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – NAI
“É preciso avaliar para mudar”
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA
CPA/NAI
1º Semestre – 2015

ATIVIDADES DO MÊS DE JANEIRO 2015
Reunião dos coordenadores do NAI para traçar a programação das atividades
referentes ao 1º semestre de 2015.
Estudo das Notas Técnicas nº 62 e 65 do INEP/DAES/CONAES de
9/10/2014 e elaboração do cronograma de encaminhamento dos relatórios.
Organização do arquivo de documentação interna da CPA/NAI.
ATIVIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Reunião dos Coordenadores do NAI com o Presidente da CPA, Eng. Antonio
Salles Penteado.
Elaboração do Plano de Trabalho referente ao 1º semestre de 2015.
Elaboração do cronograma semestral de reuniões da CPA.
Divulgação dos resultados das 7ª Avaliação On-line de Docentes e Cursos.
ATIVIDADES DO MÊS DE MARÇO DE 2015.
Envio do relatório das atividades da CPA referente ao ano de 2014 ao
SINAES.
Envio do relatório relativo a 7ª Avaliação On-line de Cursos à Reitoria,
Presidência, Pró-Reitoria Acadêmica, apontando as potencialidades e
fragilidades apuradas na avaliação.

Elaboração do esquema de acompanhamento das providências tomadas
pelos Diretores e Coordenadores de Curso em decorrência das fragilidades
encontradas.
ATIVIDADES DO MÊS DE ABRIL DE 2015
Reunião da CPA para alterações dos seguintes membros: presidente,
representante da área de Humanas e de alunos. Os presentes na reunião
abordaram outros temas de interesse geral relativos à segurança, imagem
institucional, acessibilidade, conforto, capacitação de pessoal e
infraestrutura.
Reunião do NAI com o novo presidente da CPA Prof. Dr. Fabio Giordano,
para revisão do Plano de Ação do 1º semestre de 2015.
ATIVIDADES DO MÊS DE MAIO DE 2015
Acompanhamento das providências tomadas pelos Setores em relação aos
aspectos mencionados na reunião do mês de abril da CPA.
Reunião com o Coordenador Geral do Pós-Graduação Strico Sensu e com os
Coordenadores dos Mestrados de Ecologia e de Engenharia Mecânica para
tratar da 2ª Avaliação de Docentes.
Reunião com o Setor de TI para adequação do sistema para a realização da
2ª Avaliação dos Mestrados para atender as mudanças sugeridas pelos
Coordenadores dos Mestrados.
Reunião com o Diretor do EaD com vistas à inserção dos cursos a distância
na 8ª avaliação on-line do presente ano, prevista para o 2º semestre de 2015.
ATIVIDADES DO MÊS DE JUNHO DE 2015
Reunião dos membros da CPA sobre as providencias tomadas pelos diversos
setores da Universidade apontados na reunião de abril. Também foi tratado
o assunto da vinda da Comissão de Avaliadores do MEC para o Curso de
Direito.
Reunião com o Setor de TI sobre a 2ª Avaliação dos Mestrados, onde foram
acertados o formato do formulário, o acesso dos alunos e a data de início da
avaliação para 25/6/2015.
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