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 2018 2019 

Ação Fev Mar Abr Mai Jun Ago Set Out Nov Dez Fev Mar Abr 

Elaboração do relatório 2017 com os resultados da autoavaliação; X             

Divulgação dos resultados da CPA 2017 para comunidade acadêmica e sociedade.  X X           

Planejamento das atividades de 2018 X             

Sensibilização  X X X          

Construção de instrumentos para a coleta de dados; X X            

Coleta de dados realizada por meio dos instrumentos produzidos;   X X X X X X X     

Aplicação de Questionários nos alunos egressos da graduação para avaliação dos cursos e da 

instituição; 

  X           

Aplicação de Questionários no corpo técnico-administrativo para avaliações de capacitação 

profissional, satisfação com o emprego e salário, e condições de infraestrutura para a plena realização 

das atividades; 

   X          

Aplicação de Questionários nos docentes para avaliação das atividades de pesquisa/extensão;     X         

Aplicação de Questionários nos docentes para averiguação de formação acadêmico-profissional;      X        

Aplicação de Questionários nos alunos de graduação para avaliação de infraestrutura da FAI;       X X      

Aplicação de Questionários nos alunos de graduação para avaliação das práticas de ensino do docente;        X X     

Aplicação de Questionários nos alunos de pós-graduação para avaliação de infraestrutura da FAI;              

Aplicação de Questionários nos alunos de pós-graduação para avaliação das práticas de ensino do 

docente; 

             

Análise de documentos institucionais;       X X X     

Análise e interpretação dos dados coletados;       X X X X    

Elaboração de relatórios com os resultados da autoavaliação;           X X  

Divulgação dos resultados para comunidade acadêmica e sociedade.            X X 
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 2015 2016 

Ação Fev Mar Abr Mai Jun Ago Set Out Nov Dez Fev Mar Abr 

Elaboração do relatório 2014 com os resultados da autoavaliação; X             

Divulgação dos resultados da CPA 2014 para comunidade acadêmica e sociedade.  X X           

Planejamento das atividades de 2014 X             

Sensibilização  X X X          

Construção de instrumentos para a coleta de dados; X X            

Coleta de dados realizada por meio dos instrumentos produzidos;   X X X X X X X     

Aplicação de Questionários nos alunos egressos da graduação para avaliação dos cursos e da 

instituição; 

  X           

Aplicação de Questionários no corpo técnico-administrativo para avaliações de capacitação 

profissional, satisfação com o emprego e salário, e condições de infraestrutura para a plena realização 

das atividades; 

   X          

Aplicação de Questionários nos docentes para avaliação das atividades de pesquisa/extensão;     X         

Aplicação de Questionários nos docentes para averiguação de formação acadêmico-profissional;      X        

Aplicação de Questionários nos alunos de graduação para avaliação de infraestrutura da FAI;       X X      

Aplicação de Questionários nos alunos de graduação para avaliação das práticas de ensino do docente;        X X     

Aplicação de Questionários nos alunos de pós-graduação para avaliação de infraestrutura da FAI;              

Aplicação de Questionários nos alunos de pós-graduação para avaliação das práticas de ensino do 

docente; 

             

Análise de documentos institucionais;       X X X     

Análise e interpretação dos dados coletados;       X X X X    

Elaboração de relatórios com os resultados da autoavaliação;           X X  
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Divulgação dos resultados para comunidade acadêmica e sociedade.            X X 

 

 

 

 

 


