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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO CPA/UEL 

RESUMO DO CROGRAMA DA CPA  

Aprovado em Reunião Ordinária Realizada em 13/05/2016 

 

Ano 2016 (maio a dezembro): 

a) Reuniões ordinárias: mensal, segunda semana de cada mês, às sextas feiras, 
como início às 14:15 horas, com antecipação para a primeira semana no caso 
de feriado. 

b) Divulgação no site, centros, órgãos de apoio e colegiados do Relatório Parcial 
de Autoavaliação Institucional (ano base 2015 – Eixo 5 Infraestrutura). 

c) Prorrogação do mandato (Ato da Reitora) dos atuais membros da CPA; 

d) Acompanhar a aprovação (no CU) das Alterações do Regulamento da CPA; 

e) Eleição dos novos membros da CPA (mandato 2017/2019); 

f) Coleta de dados para a construção do Relatório Parcial de Autoavaliação 
Institucional (ano base 2016),  Eixos III (Políticas Acadêmicas) e IV 
(Políticas de Gestão) tabulação e sistematização dos dados; 

g) Elaboração (mesmo que de forma preliminar) do Relatório Parcial de 
AutoAvaliação Institucional (ano base 2016); 

h) Reuniões com outros segmentos da UEL (especialmente DAAI) com vistas a 
implantação da avaliação plena (participação de toda comunidade 
universitária) para a construção do relatório trienal final; 

i) Divulgação da CPA (tornar a CPA mais conhecida na UEL, especialmente por 
parte dos estudantes). 

 

Ano 2017: 

a) Reuniões ordinárias: mensal, segunda semana de cada mês, às sextas feiras, 
como início às 14:15 horas, com antecipação para a primeira semana no caso 
de feriado; 

b) Redação do texto final do Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional (ano 
base 2016); 

c) Postagem do Relatório final no e-MEC. 

d) Divulgação (inclusive nos órgãos colegiados superiores da UEL) do Relatório 
Parcial de Autoavaliação Institucional (ano base 2016); 
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e) Aprovação de instrumentos e definição de estratégias para coleta de dados 
objetivando a elaboração do Relatório Final (trienal) de Autoavaliação 
Institucional, completando um ciclo avaliativo, incluindo a participação de todos 
os segmentos da comunidade universitária; 

f) Sensibilização da comunidade universitária quanto a importância de participar 
do processo. 

g) Coleta de dados para elaboração do Relatório Final de Autoavaliação 
Institucional; 

 

Ano 2018 (até abril): 

a) Reuniões ordinárias mensais; 

b) Tabulação e análise dos dados coletados para fins de elaboração do Relatório 
Final de Avaliação Institucional (triênio 2015/2017). 

c) Postagem do Relatório no e-MEC. 

d) Divulgação (inclusive nos órgãos colegiados superiores da UEL) do Relatório 
Final. 
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