
 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO CPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



 

Metas Ações -2020 Período Responsáveis 
Finalizar Relatório CPA 
2019 

- Análise dos resultados;          - 
Elaboração do segundo relatório 
parcial, ano ref. 2019, com os 
resultados da auto avaliação; 

Jan/Fev. 
2020 

Profa. Valéria Paduan 
Profa. Elizabete 

Realizar planejamento 
2020 

- Reunião para discussão das ações 
a serem realizadas em 2020; 
- Levantamento de dados para as 
ações; 
- Atualização membros da CPA 
- Elaboração do Plano de ação para 
ano corrente. 

 
FEV. 2020 

Profa. Valéria Paduan 
e demais membros 

CPA 

Socializar ações, 
resultados da CPA 2019 

- Divulgação dos resultados do 
relatório CPA 2019, para 
comunidade acadêmica e sociedade. 

Mar 2020 
Abr 2020 

 

Profa. Valéria Paduan 
Profa. Elizabeth 

Criar/atualizar 
instrumentos de avaliação 

- Construção/atualização dos 
instrumentos para a coleta de dados; 

Mar/Abr 
2020 

Profa. Valéria Paduan 
e demais membros 

CPA 

Coletar dados relatório 
CPA 2020 

- Realização da Coleta de dados  por 
meio dos instrumentos produzidos; 

Mai/Nov Profa. Valéria Paduan 
e demais membros 
CPA, responsáveis 

pelos departamentos 

- Aplicar questionário 
egressos 

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

Abr 2020 Profa. Valéria Paduan 
e coordenadores de 
curso 

- Avaliar corpo técnico 
administrativo  

- 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; 

Mai 2020 Profa. Valéria Paduan 
e demais membros 
CPA, responsáveis 
pelos departamentos 

- Avaliar atividades de 
pesquisa/extensão dos 
docentes 

- Aplicação de Questionários nos 
docentes para avaliação da 
pesquisa/extensão;  

Jun 2020 Profa. Valéria Paduan 
Profa. Elizabete 

- Avaliar formação 
acadêmico-profissional 
docente 

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

Ago 2020 Profa. Valéria Paduan 
Profa. Elizabete 

- Avaliar infraestrutura da 
FAI 

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

Set/Out 2020 Profa. Valéria Paduan 
e demais membros 
CPA, responsáveis 
pelos departamentos 

- Realizar avaliação dos 
docentes pelos discentes 

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

Nov 2020 Profa. Valéria Paduan 
e demais membros 
CPA, 

- Realizar análise dos 
documentos institucionais 

- Análise de documentos 
institucionais 

Set,Out,Nov 
2020 

Profa. Valéria Paduan 
e demais membros 
CPA 

- Analisar e interpretar 
dados coletados 

- Análise e interpretação dos dados 
coletados; 

Set,Out,Nov, 
Dez 2020 

Profa. Valéria Paduan 
e demais membros 
CPA 

- Elaborar relatórios CPA - Elaboração de relatórios com os 
resultados da autoavaliação 2020; 

Fev/Mar 
2021 

Profa. Valéria Paduan 
e demais membros 
CPA 

- Divulgar resultados da 
autoavalição 2020 

Divulgação dos resultados para 
comunidade acadêmica e sociedade. 

Mar/Abr 
2021 

Profa. Valéria Paduan 
e demais membros 
CPA 


