UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA
NÚCLEO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – NAI
“É preciso avaliar para aprimorar”
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CPA/NAI
ANO– 2016
ATIVIDADES NO MÊS DE FEVEREIRO - 2016
 Reunião dos coordenadores do NAI para elaboração do Plano de Ação da CPA
referente ao ano de 2016.
 Preparação do material referente à vinda de comissão de avaliadores do MEC para
reconhecimento do Curso de Tecnologia em Recursos Humanos na modalidade
EaD.
 Preparação do relatório a ser envidado ao SINAES referente ao ano de 2015.
ATIVIDADES NO MÊS DE MARÇO- 2016
 Elaboração do cronograma semestral de reuniões da CPA.
 Encontro dos membros da CPA com a comissão de avaliadores do MEC para
reconhecimento do curso de Recursos Humanos na modalidade EaD.
 Preparação dos relatórios referente aos Polos de Manaus (AM) e Araraquara
(SP).
 Envio do relatório de avaliação da UNISANTA referente 2015, ao SINAES

ATIVIDADES NO MÊS DE ABRIL - 2016
 Reunião com o Coordenador do Núcleo de Acessibilidade para tratar de
assuntos referentes às novas legislações do MEC para atendimento aos alunos
com dificuldade de aprendizagem e de mobilidade.
 Elaboração das Normas e Diretrizes sobre Bullyng a serem implantadas no
âmbito da Universidade.
 Preparação de material para a vinda da comissão do MEC para reconhecimento
dos Cursos de Tecnologia em Logística e Processos Gerencia na modalidade
EAD.
ATIVIDADES NO MÊS MAIO - 2016
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 Preparação de documentos referente à vinda de comissão do MEC para
autorizar o funcionamento do Polo de Patos de Minas(MG).
 Envio de e-mails aos Diretores e Coordenadores dos vários cursos da
UNISANTA sobre o Plano de Melhorias desenvolvido após os resultados das
avaliações

de

cursos

e

professores,

INEP/DAES/CONAES Nº 65/2014.

atendendo

a

Nota

Técnica

do

Assunto: Roteiro para Relatório de

Autoavaliação Institucional.
 Estudos sobre a Lei de Acessibilidade a fim de implementar medidas sobre a
legislação

ATIVIDADES NO MÊS DE JUNHO- 2016
 Encontro com a comissão do MEC através de teleconferência referente à
autorização de funcionamento do Polo de Patos de Minas (MG).
 Elaboração do relatório das atividades desenvolvidas no 1º semestre de 2016.
 Reunião dos coordenadores do NAI para discutir e traçar plano referente ao 2º
semestre de 2016.

ATIVIDADES NO MÊS DE JULHO DE 2016
 Reunião dos coordenadores do NAI para traçar a programação das atividades
referentes ao segundo semestre de 2016.
 Reunião dos Coordenadores do NAI com a Pró-Reitoria Acadêmica.
 Elaboração da pauta da 3ª reunião dos membros da CPA a ser enviada ao
Presidente da CPA
ATIVIDADES NO MÊS DE AGOSTO DE 2016
 Reunião dos Coordenadores do NAI com o Presidente da CPA, Prof.. Dr. Fábio
Giordano.
 Revisão do Plano de Trabalho referente ao 2º semestre de 2016.
 Elaboração do cronograma semestral de reuniões da CPA para o 2º semestre
de 2016.
 Agendamento das reuniões para a organização da 9ª

Avaliação online de

Cursos e Professores e a 1ª avaliação de Cursos de EAD, com a CPA e a
equipe de coordenadores do NAI.
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 Preparação do formulário para a 3ª Avaliação Docente dos Mestrados
 3ª Reunião anual dos membros da CPA em 26/8/2016
 Estudos sobre a Lei de Acessibilidade e contatos com o prof. João Carlos
responsável pelo SAPP, a fim de implementar medidas sobre a legislação
 Reunião com o Prof. Marcos Tadeu. Coordenador do Pós-Graduação StrictoSencu sobre a reformulação do formulário de avaliação dos Mestrados

ATIVIDADES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
 Reunião com o Presidente da CPA, prof. Dr. Fábio Giordano sobre a 9ª
Avaliação online de Cursos e Professores e a 1ª avaliação de Cursos de EAD,
referente ao calendário a ser marcado e demais providências.
 Preparação do novo formulário da 3ª Avaliação Docente dos Mestrados.
 Contatos para a realização da 9ª Avaliação online e da 1ª avaliação de Cursos
de EAD: CPA/NAI, Diretoria de Marketing, equipe de TI- Tecnologia da
Informação, Assessoria de Comunicação e Agência LAB 822 - Agência
Universitária de Publicidade e Propaganda
 Reunião para definir com a equipe de TI – Tecnologia de Informação com os
professores Claudio e Flori e os coordenadores do NAI/CPA sobre a 9ª
Avaliação online de Cursos e Professores e a 1ª avaliação de Cursos de EAD.
 Contato com o prof. Aristides, responsável pela Agência LAB 822 - Agência
Universitária de Publicidade e Propaganda sobre a elaboração da Campanha de
divulgação da 9ª Avaliação online de Cursos e Professores .
 Reunião com a Assessoria de Comunicação, profª Elaine com relação à
divulgação a 9ª Avaliação online de Cursos e Professores, nos veículos de
Comunicação da UNISANTA.
 Elaboração da pauta da 4ª reunião da CPA/NAI, enviada ao presidente da CPA

ATIVIDADES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
 Contatos para ajuste da campanha publicitária no site da UNISANTA, segundo o
floater pop-up.- realização da 9ª Avaliação online - com, Diretoria de Marketing,
equipe de TI - Tecnologias da Informação, Assessoria de Comunicação e
Agência LAB 822 - Agência Universitária de Publicidade e Propaganda
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 Estudos da legislação sobre recredenciamento da Universidade a ser solicitado
em 2017.
 Início da preparação do relatório baseado no Relato Institucional, a ser
apresentado

à

Comissão

de

Avaliadores

do

MEC,

por

ocasião

do

recredenciamento.
 E-mail enviado à Agência Universitária de Publicidade e Propaganda para
solicitar os tipos de recursos audiovisuais utilizados pela agência para
divulgação da 9ª Avaliação online de Cursos e Professores e da 1ª avaliação de
Cursos de EAD
 Recebimento da Agência LAB 822 - Agência Universitária de Publicidade e
Propaganda, do material de campanha que será utilizado para a 9ª Avaliação
online de Cursos e Professores: primeiro, o banner do site da UNISANTA,
segundo, o floater pop-up.
 Contato com o responsável pelos Laboratórios para viabilizar o preenchimento
dos formulários pelo corpo discente, relativos às avaliações de Cursos,
professores e dos Mestrados.
 Reuniões com a Pró-Reitoria Acadêmica sobre novos tipos de avaliação, como:
dos serviços gerais, infraestrutura, da alta direção, visando o recredenciamento
da Universidade em 2017.

ATIVIDADES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016
 Acompanhamento do processo de avaliação, verificando o acesso dos alunos ao
formulário de avaliação.
 Abertura do sistema para a realização da 3ª avaliação dos Mestrados.
 Encerramento da 9ª Avaliação online de Cursos e Professores e da 1ª avaliação
de Cursos de EAD, em 28 de novembro de 2016.
 Reunião com a equipe de TI sobre os dados enviados sobre a 9ª Avaliação
online de Cursos e Professores e a 1ª avaliação da Educação a Distância. Ficou
acertado que assim que fossem totalizados, os dados seriam enviados à CPA.
 Atualização da página da CPA no site da UNISANTA.
 4ª Reunião anual dos membros da CPA no dia 18/11/2016.

ATIVIDADES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
4

 Reunião com o Prof. Claudio da EAD sobre os dados obtidos na 1ª avaliação de
Cursos de EAD.
 Preparação e coleta de dados para elaborar o relatório anual de 2016 a ser
enviado ao SINAES.
 Preparação do relatório de atividades desenvolvidas pelo NAI – Núcleo de
Avaliação Institucional no segundo semestre de 2016.
 Elaboração e envio do Relatório referente ao ano de 2016, confeccionado pela
CPA/NAI, á Presidência, Reitoria, Pró-Reitoria Acadêmica e Presidente da CPA.
.

Santos, 16 de dezembro de 2016
CPA – COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇ
NAI- NÚCLEO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
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