UNIVERSIDADE DANTA CECÍLIA
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO- CPA
NÚCLEO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (NAI)
“É preciso avaliar para mudar”
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CPA/NAI
ANO– 2018

ATIVIDADES DO MÊS DE JANEIRO DE2018
 Reunião do presidente da Comissão Própria de Avaliação (CPA) com os
coordenadores do Núcleo de Avaliação Institucional (NAI) para estruturar as
atividades do ano de 2018.
 Elaboração do Plano de Trabalho da CPA para o ano de 2018.
 Elaboração do cronograma anual de reuniões da CPA para o presidente
ATIVIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018
 Contatos com os TI's e Diretoria do Pós-Graduação Lato Sensu sobre a
primeira avaliação do Pós-Graduação. Lato Sensu, a ocorrer em abril de
2018.
 Coleta de dados para confeccionar o relatório anula ao SINAES.
 Elaboração do relatório anual 2017 da CPA, atendendo determinações dos
SINAES/MEC/INEP.
ATIVIDADES DO MÊS DE MARÇO DE 2018
 Envio do relatório das atividades da CPA referente ao ano de 2017 ao
SINAES.
 Reunião do presidente da CPA e dos coordenadores do NAI com o diretor de
marketing para elaborar o questionário socioeconômico a ser aplicado aos
alunos ingressantes
 Coleta de dados para elaborar o questionário socioeconômico a ser aplicado
aos alunos ingressantes solicitado pelo diretor de Marketing, o senhor Marcos
Teixeira
 Confecção do questionário socioeconômico para ser aplicado aos alunos
ingressantes.
 Envio do questionário socioeconômico para ser aplicado aos alunos
ingressantes para o diretor de Marketing.
 Reunião dos coordenadores do NAI com o setor de TI, o senhor Claudio
Nunes e Flori, que comunicação que as avaliações propostas e programadas
pela CPA somente poderiam ocorrer no segundo semestre de 2018.
ATIVIDADES DO MÊS DE ABRIL DE 2018

 Participação do presidente da CPA e dos coordenadores do NAI na 14ª
Jornada Regional do SEMESP em Santos no dia 4/4/2018.
 Reunião dos coordenadores do NAI para estudar as novas instruções do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES \ INEP para
autorização,
reconhecimento
de
cursos
e
credenciamento
e
recredenciamento de IES.
ATIVIDADES DO MÊS DE MAIO DE 2018
 Envolvidos: Presidente da CPA - Coordenadores: NAI e Pró-Reitora
Acadêmica e Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação – Stricto
Sensu –Mestrados.
 Seleção de dados para elaboração da Avaliação Docente do Programa de
Pós-Graduação – Stricto Sensu – Mestrados.
 Preparação do material para avaliação de cursos, da pós-graduação lato e
stricto sensu para o 2º semestre de 2018.
ATIVIDADES DO MÊS DE JUNHO DE 2018
 Reunião dos coordenadores do NAI com o presidente da CPA sobre o Plano
de Ação para o 2º semestre de 2018.
 Preparação do questionário direcionado ao perfil do aluno ingressante a
pedido da Diretoria de Marketing.
 Confecção da pauta para reunião da CPA.
 Elaboração do relatório das atividades desenvolvidas pela CPA no 1º
semestre de 2018.
 Apresentação do questionário direcionado ao perfil do aluno ingressante a
pedido da Diretoria de Marketing. Ficou decidido em reunião que será o
programa Survey Monck para elaboração e aplicação do questionário aos
alunos ingressantes no segundo semestre de 2018.
ATIVIDADES DO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2018
 Reunião dos coordenadores do NAI com o presidente da CPA sobre o Plano
de Ação para o 2º semestre de 2018.
 Elabora de testes do questionário no programa Survey Monck direcionado ao
perfil do aluno ingressante no segundo semestre de 2018.
 Elaboração do relatório das atividades desenvolvidas pela CPA \ NAI no 1º
semestre de 2018.
 Envio do relatório das atividades desenvolvidas pela CPA \ NAI no 1º
semestre de 2018 à reitoria e a presidência da IES.
ATIVIDADES DO MÊS DE AGOSTO DE 2018
 Elaboração pelos coordenadores do NAI do Plano de Trabalho referente ao
segundo semestre de 2018.

 Reunião dos membros da CPA para conhecimento dos novos marcos
regulatório de avaliação institucional do INEP.
 Preparação das reuniões com TI's e responsáveis pela divulgação das
próximas avaliações de cursos e professores e dos mestrados e da pósgraduação lato sensu.
 Atualização das noticias na página da CPA no site da Unisanta.
ATIVIDADES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018
 Reunião com os TI's para ultimar os preparativos da 10ª avaliação on-line de
cursos e professores.
 Preparação do material a ser apresentado aos avaliadores que virão
reconhecer o Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental na modalidade EaD.
 Reunião com o prof. Aristides responsável pela Agência Universitária de
Publicidade e Propaganda – Laboratório- 822 para elaboração da Campanha
de divulgação da 10º Avaliação online de Cursos e Professores.
 Contato com a Diretoria de Marketing
ATIVIDADES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018
 Início da 10ª avaliação on-line de cursos e professores.
 Envio de e-mail aos diretores e coordenadores de cursos lembrando sobre a
importância da participação dos alunos 10º Avaliação online de Cursos e
Professores
 Reunião da CPA com os avaliadores do MEC sobre o Curso de Tecnologia
em Gestão Ambiental na modalidade EAD.
 Levantamento

de

dados

do

Questionário

Sociocultural

Educacional

respondido pelos alunos ingressantes no segundo semestre de 2018 na
UNISANTA.
ATIVIDADES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018
 Término da 10ª avaliação on-line de cursos e professores.
 Levantamento do índice de participação do corpo discente na 10ª avaliação
on-line de cursos e professores.
 Reunião dos coordenadores do NAI para análise dos resultados da 10ª
avaliação e planejamento dos encontros com diretores e coordenadores de
cursos sobre a 10ª avaliação on-line.
 Solicitação ao setor de TI dos resultados da 10ª avaliação on-line de cursos e
professores.
 Coleta de dados para a confecção do relatório da 10ª avaliação on-line de
cursos e professores.

 Pauta da reunião da CPA
ATIVIDADES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018
Reunião dos membros da CPA \ NAI para análise dos marcos regulatórios relativos
à avaliação institucional e elaboração de um plano de ação sobre as tarefas a serem
desenvolvidas pelos membros da CPA referente ao recredenciamento da Instituição
no próximo ano.
Reunião com a Reitoria para formação de uma Comissão que irá administrar os
trabalhos sobre o recredenciamento da Instituição.
Elaboração pelo NAI de modelos de formulários a serem respondidos pelos diversos
setores e colaboradores sobre infraestrutura, gestão e outros indicadores, referentes
à avaliação institucional.
Elaboração e envio do Relatório referente ao 2º semestre de 2018, confeccionado
pela CPA/NAI, à Reitoria, á Presidência e ao Presidente da CPA.
Santos, 18 de dezembro de 2017.
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