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Definição das Ações do Processo Avaliativo 2017
Sensibilização: Divulgação da importância da Avaliação Institucional entre os
docentes, discentes, corpo técnico-administrativo e sociedade civil, por meio de
cartazes, banners e reuniões com os representantes de turmas e
coordenadores de curso.
Elaboração do questionário online: Elaboração das perguntas direcionadas
para alunos e professores com base nas dez dimensões do SENAES e na
análise das demandas apresentadas por representantes de turma e
Coordenadores.
Elaboração dos questionários físicos: Elaboração das perguntas
direcionadas para o corpo técnico-administrativo e sociedade civil (ONG’s,
campos de estágio, população atendida na comunidade e nos serviços
desenvolvidos com os parceiros) com base nas dez dimensões do SENAES e
na análise das demandas apresentadas pelos gestores da IES.
Aplicação dos questionários: Aplicação dos questionários aos públicos-alvo,
utilizando meios adequados para cada situação (alunos e professores:
ambiente acadêmico virtual, corpo técnico-administrativo e sociedade civil:
disponibilização dos questionários físicos nos locais de melhor acesso).
Tabulação dos resultados: Os questionários on-line são tabulados
automaticamente pelo sistema utilizado, os questionários físicos serão
tabulados para geração de gráficos pela CPA.
Elaboração do Relatório Parcial: Elaboração do relatório parcial de 2017 com
os pontos fortes e pontos a melhorar, a partir da análise dos resultados obtidos
nas tabulações e definição das sugestões que serão encaminhadas a gestão
da IES.
Divulgação dos resultados: Divulgação dos resultados ao corpo docente
durante a Semana Pedagógica Institucional, aos discentes em reunião com os
Representantes de turma, ao corpo técnico-administrativo nas reuniões
setoriais e a sociedade civil nas reuniões da CPA.
Reunião CPA com gestores da IES: Reunião com os gestores para discursão
dos resultados obtidos e encaminhamento das sugestões de melhoria.
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Cronograma de execução
Ações

Sensibilização
Elaboração do questionário online
Elaboração dos questionários físicos
Aplicação dos questionários
Tabulação dos resultados
Elaboração do Relatório Parcial
Divulgação dos resultados
Reunião CPA com gestores da IES

Período de realização
Junho, agosto e setembro.
Setembro
Setembro
Outubro
Novembro
Fevereiro e março
Março
Março
Fortaleza, 21 de fevereiro de 2017.

Profa. M.Sc. Adryana Lúcia Lobo Bezerra
Presidente da CPA
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