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RELATÓRIO SÍNTESE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA
CPA.
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021
Janeiro de 2020
•

Reunião do presidente da Comissão Própria de Avaliação (CPA) com os
coordenadores do Núcleo de Avaliação Institucional (NAI) para estruturar as
atividades que serão desenvolvidas durante o ano de 2021.

•

Coleta de dados para elaboração do Plano de Ação da Comissão Própria de
Avaliação (CPA) para o ano de 2021.

Fevereiro
•

Elaboração do Plano de Trabalho/Ação da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
para o ano de 2021.

•

Elaboração e entrega do Relatório de autoavaliação institucional integral –
SINAES 2018, 2019 e 2020.

•

Reunião da direção de marketing com o presidente da CPA.

•

Solicitação da direção de marketing para a CPA elaborar as questões
socioeconômicas para o questionário que será aplicado nos cursos de graduação
presenciais e na modalidade EaD. O Marketing enviou questões referentes a
entretenimento, games, esporte, redes sociais, serviços e plataformas mais
utilizadas pelos estudantes entre outras para serem incluídas nos questionários.

•

A CPA por motivo da pandemia do COVID-19 e da emergência em realizar os
questionários de avalições, que serão elaborados e aplicados sob sua
responsabilidade por meio do software “Survey monkey” as avaliações
necessárias para conhecer as necessidades dos atores e desenvolver ações,
cumprindo as determinações das autoridades sanitárias

•

Levantamento de dados para elaborar as questões de avaliação do perfil
socioeconômico para alunos de cursos presenciais e na modalidade em EAD

•

Preparação dos questionários de avaliação socioeconômico dos alunos de cursos
presenciais e na modalidade em EAD. software “Survey Monkey”.
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•

Elaboração da pauta de reunião da CPA para o dia 26 de fevereiro de 2021, online
pelo canal da CPA no Microsoft Teams. Horário das 9h00 às 10h20.

Março
•

Estudos e orientação dos coordenadores de cursos presenciais para adequação
da matriz curricular com a inclusão de 20% de disciplinas ministradas pelo
CED/EAD da Unisanta.

•

Coleta de dados para elaborar os questionários de avaliação para colaboradores,
professores e alunos.

•

Preparação do questionário de avaliação no para colaboradores no "software
Survey Monkey.”

•

Preparação do questionário de avaliação no software “Survey Monkey” para
professores.

•

Preparação do questionário de avaliação no "software Survey Monkey” para
alunos dos cursos presenciais.

•

Preparação da documentação da CPA para as vistas das Comissões de Avaliação
do MEC

Abril
•

Acompanhamento dos questionários de avaliação socioeconômico dos alunos de
cursos presenciais e na modalidade em EAD. Realizados no "software Survey
Monkey”.

•

Participação do presidente e o órgão operacional da CPA, que assistiu a live do
INEP de divulgação dos resultados do Índice Geral de Cursos Avaliados da
Instituição (IGC) de 2019. Discussão dos resultados dos cursos da IES e as
consequências decorrentes nas medidas de gestão

•

Revisão dos questionários de avaliação de colaboradores, professores e alunos.

Maio
•

Preparação e aplicação dos questionários de avaliação de colaboradores

•

Planejamento de avaliação de professores e alunos dos programas de Stricto

•

Sensu (mestrados e doutorados) e Lato Sensu
Planejamento da avaliação de professores, tutores e alunos dos cursos na
modalidade EAD
3

•

Levantamento de dados para elaboração dos questionários para avaliação de
professores e alunos dos cursos de Stricto Sensu e Lato Sensu.

•

Levantamento de dados para elaboração dos questionários para avaliação de
professores, tutores e alunos dos cursos da modalidade EAD.

Junho
•

Elaboração dos questionários de avaliação de colaboradores, professores e
alunos de cursos de presenciais.

•

Elaboração dos questionários de avaliação de professores e alunos dos cursos
de Stricto Sensu e Lato Sensu.

•

Elaboração dos questionários de avaliação de professores, tutores e alunos
dos cursos na modalidade EAD.

•

Preparação no "software Survey Monkey”. dos questionários de avaliação de
professores e alunos dos cursos de Stricto Sensu e Lato Sensu.

•

Prepara da pauta da Reunião da CPA Reunião da CPA dia 11 de junho de
2021, online pelo Microsoft Teams às 9h00.

•

Reunião da CPA dia 11 de junho de 2021 as 9h00, online pelo Microsoft
Teams.

•

Campanha de sensibilização da Comunidade Ceciliana na participação das
avaliações que serão realizadas pela CPA em 2021.

•

Elaboração do Relatório Socioeconômico e Cultural dos cursos de graduação
presenciais.

•

Elaboração do Relatório Socioeconômico e Cultural dos cursos de graduação
na modalidade EaD.

•

Preparação da documentação da CPA para a vista da Comissão de Avaliação
do MEC para o curso de enfermagem.

•

Reunião do presidente da Comissão Própria de Avaliação (CPA) com os
coordenadores do Núcleo de Avaliação Institucional (NAI) para avaliar as
atividades desenvolvidas durante o primeiro semestre o ano de 2021.

•

Os relatórios serão enviados à Reitora, à Presidência e as Pró-reitoras. E será
disponibilizado na página da CPA no site da Unisanta.
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Julho
• Reunião com a Comissão de Avaliação do MEC para avaliar o curso de
enfermagem.

A CPA/NAI enviou o presente relatório síntese das atividades desenvolvidas pela
CPA no primeiro semestre de 2021, a Reitoria e Presidência, as Pró-reitoras e a Diretoria
de Marketing para conhecimento do resultado da avaliação.
Atenciosamente.
Santos, 30 de junho de 20201

CPA - COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
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