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

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NAI NO ANO DE 2010.

ATIVIDADES DO MÊS DE JANEIRO DE 2010
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.

ATIVIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010
Reunião com a Pró-Reitora Acadêmica e os coordenadores do NAI, SOBRE AS
Diretrizes para o Plano de Trabalho do NAI – 2010; formatação do novo modelo do relatório
detalhado sobre as atividades do NAI referente ao ano de 2009
Elaboração do Relatório das Atividades Desenvolvidas pelo NAI, em 2009.
Envio de e-mail para a Reitora, Presidência, CPA e Pró-Reitoria Acadêmica - Relatório das
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 Plano de
Trabalho do NAI para 2010.
Início da elaboração
SINAES/MEC/INEP.

do

relatório

anual

da

CPA,

atendendo

determinações

dos

Reunião com o presidente da CPA
Revisão das Normas e Diretrizes da CPA, seguindo as determinações do Presidente da CPA e da
Pró-Reitora Acadêmica.
Envio de e-mail para a Reitoria, Presidência, CPA e Pró-Reitoria Acadêmica sobre as atividades
do mês de fevereiro do NAI.
Atualização da pagina 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
Preparação da pauta da reunião da CPA.
Envio de e-mail para o Presidente da CPA, assunto: pauta da reunião dia 05 de março, às 9h00,
local: Biblioteca Central.
Envio de e-mail para a Bibliotecária informando sobre a reunião do dia 05/03/2010.
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 na Biblioteca Central.
Comunicado ao presidente da CPA sobre os cinco anos de atividades da CPA.
Envio de e-mail para o Presidente da CPA sobre a pauta da reunião, e enviamos as Normas e
Diretrizes da CPA.. Respondemos alguns e-mails.

Coleta de dados para elaboração do relatório anual da CPA, atendendo determinações dos
SINAES/MEC/INEP.
ATIVIDADES DO NAI NO MÊS DE MARÇO DE 2010
Reunião com a Pró-Reitora Acadêmica sobre a Avaliação.
Organização das atividades do NAI/CPA para avaliação interna da IES
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: Leonardo, Lívia, André, Alexandre e Diego.
a) Discussão sobre a fixação da logo marca da Avaliação “On-line”
b) Proposta de texto: motivacional
c) Estimativa de custos, elaboração da planilha pela AUPP que deverá ser encaminhada à
Pró-Reitora Acadêmica.
d) NAI
Levantamento de resultados da Avaliação dos funcionários das Bibliotecas da UNISANTA
Confecção / envio do relatório das atividades da CPA no ano de 20009 para o SINAES.
ATIVIDADES DO MÊS DE ABRIL DE 2010
Elaboração da dimensão Planejamento e Avaliação com fins de análise pela Comissão de
Avaliação Institucional.
Reunião com a Agência Universitária AUPP, sobre o uso das redes sociais para divulgação
institucional.
Atualização do Projeto de Avaliação Institucional – PAI, para adaptá-lo ao momento atual.
Reunião com o CPD com fins de realizar a 3ª avaliação institucional on-line.
Reunião com a ASSECOM para divulgação da 3ª avaliação on-line.
Aprovação pela Reitoria do orçamento para a produção das placas de divulgação da 3ª avaliação
on-line.

ATIVIDADES DO MÊS DE MAIO DE 2010
Início da avaliação de cursos e professores pelos ALUNOS via on-line.
Estímulo aos alunos, a f im 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.
Divulgação pela Internet e pelos monitores estáticos existentes nos paios da Universidade e no
twitter da AUPP da realização da 3ª avaliação on-line.
Acondicionamento do material confeccionado pelo NAI sobre a avaliação institucional, desde 2004
até o presente momento, em caixa-box.
Entrega da caixa-box aos responsáveis pela organização do material acadêmico e administrativo
produzido pela UNISANTA, PARA FINS DE VISTORIA PELA Comissão de Avaliação do MEC.

ATIVIDADES DO MÊS DE JUNHO DE2010
Encerramento do prazo para os alunos avaliarem os curso e os professores.

Entrevista dos coordenadores do NAI com o jornal on-line da UNISANTA sobre a avaliação
institucional.
Ações junto a CPD para conhecer os números da avaliação, que atingiram 47,5% de alunos que
responderam aos formulários de avaliação,
Análise dos dados da avaliação para confecção de relatórios a serem enviados a Reitoria,
Presidência, Pró-Reitoria Acadêmica, diretores e coordenadores de curso.
ATIVIDADES DO MÊS DE JULHO/2010
Reunião com a Pró-Reitoria Acadêmica de finalização dos preparativos para a vinda da Comissão
de Avaliação Institucional no próximo mês de agosto/2010.
Elaboração de um relatório síntese da 3ª avaliação on-line, para apresentação à Comissão
Institucional de Avaliação.
Participação na reunião da CPA, cujo assunto principal foi a vinda a Comissão Institucional de
Avaliação.
Atualização do site da CPA, com a inclusão dos relatórios de 2009, relatório-síntese da 3ª
avaliação, últimos assuntos tratados nas reuniões para conhecimento da Comunidade Ceciliana e
externa.
Reunião dos coordenadores do NAI para traçar diretrizes referentes ao 2º semestre de 2010.
ATIVIDADES DO MÊS DE AGOSTO/2010
Envio de e-mail à Reitoria, Pró-Reitoria ACADÊMICA divulgando os dados sobre a 3ª avaliação
on-line.
Envio de e-mails a todos os diretores e coordenadores da Universidade, divulgação.
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE CURSOS E PROFESSORES.

Os

Acompanhamento da Comissão de Avaliação Institucional, seguida de reunião com a mesma.
Divulgação no site da CPA das atividades da Comissão de Avaliação Institucional, durante a visita
à nossa Universidade.
Envio no síte dos resultados da 3ª avaliação on-line, bem os agradecimentos aos mesmos, sobre
a efetiva participação no processo avaliação
ATIVIDADES DO MÊS DE SETEMBRO/2010
Início da elaboração dos relatórios por curso sobre a 3ª avaliação on-line.
Troca de correspondência eletrônica com diretores e coordenadores, sobre dúvidas, não
recebimento de informações relativas a 3ª avaliação,
Início da preparação de relatórios sobre o sistema de avaliação aplicado nos cursos que iriam
receber a visita de Comissões, como: Multimídia, Design de Interiores, Matemática, Gestão da
Qualidade e Logística.
Reunião com a Pró-Reitoria Acadêmica, no sentido de estimular a participação da comunidade
docente e discente., com vista ao COBRIC./2010.
Reunião com a CPA, para discutir os resultados da 3ª avaliação on-line, vistia da Comissão de
Avaliação do MEC e propostas de estímulo à participação mais efetiva da comunidade acadêmica
no COBRIC.

ATIVIDADE DO MÊS DE OUTUBRO/2010
Envio dos relatórios aos diretores e coordenadores de Curso com a anális dos resultados da 3ª
avaliação on-line. Foi pedido nos ofícios enviados que os referidos cursos enviassem à CPA/NAI
as medidas que fossem tomadas com relação a avaliação,
Reunião com o CIPE – Centro Institucional de Pesquisa, para tratar de assuntos sobre as
temáticas do COBRIC/2010.
ATIVIDADES DO MÊS DE NOVEMBRO/2010
Acompanhamento e participação das reuniões da Comissão da CAPES sobre a implantação dos
mestrados.
Término dos relatórios sobre a 3ª avaliação e envio dos mesmo aos responsáveis pelos cursos
Reunião dos coordenadores do NAI para estudo de propostas de atuação para o ano de 2011.

ATIVIDADES DO MÊS DE DEZEMBRO/2010
Acompanhamento e participação nas reuniões da Comissão de Avaliadores sobre o
reconhecimento do Curso de Tecnologia em Multimídia.
Elaboração DO RELAÓRIO ANUAL DASATIVIDADES DO NAI DURANTE 2010, A SER
ENVIADO À Reitoria, Presidência, presidente da CPA e Pró-Reitoria Acadêmica.
Reunião dos coordenadores do NAI para um balanço das atividades do ano de 2010.

.

