UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
GABINETE DO REITOR
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

PLANO DE AÇÃO DA CPA UFPE - 2019
OBJETIVOS
1.

STATUS

RESPONSÁVEL

Acompanhar a criação de arquivo eletrônico de graduação da UFPE

Fazer novo ofício

Daniele Cunha

proposto pela CPA à PROACAD/DDE em 2017, referente ao histórico

com CC reitoria

documental de cada curso, com atualização contínua, que contemple,
entre outros,

diretrizes nacionais, postagens no e-Mec, projetos

pedagógicos, portarias, relatórios, diligências e avaliações internas e
externas (por Curso).
2.

Acompanhar ações de divulgação dos resultados da Avaliação Interna dos

Encaminhar

cursos da UFPE e devolutiva das ações propostas.

Ofício à PROACAD

o

Daniele Cunha

CC Reitoria
3.

Acompanhar as ações realizadas pelos cursos após visita in loco do INEP-

Kátia Cunha

MEC baseando-se no Relatório de Avaliação elaborado pela Comissão de
avaliação externa (criar o mapeamento do fluxo de avaliações in loco e
Enade, incluir relatório Enade, Modelo de Comunicação do Curso, Modelo
de comunicação PROACAD).
4.

Propor à PROPLAN a adequação dos eixos temáticas do PAI às 10

Fazer ofício

Daniele Cunha

dimensões do SINAES
5.

Analisar relatórios de Avaliação elaborado pela Comissão de avaliação

Iniciado

NG

externa (MEC/INEP) após visita in loco
6.

Coordenar a elaboração do Relatório de autoavaliação institucional anual

Em andamento

Daniele Cunha

de 2018
7.

Planejar a divulgação da CPA e suas ações, incluindo a nova LOGO

8.

Organizar o IV Seminário da CPA da UFPE

9.

Atender demandas expontâneas relativas ao ENADE

Cristina Raposo
Iniciado

NG
NG

10. Participar de eventos relacionados a CPAs
11. Propor

mudanças no instrumento de avaliação interna utilizada na

NG
Enviar ofício

Daniele Cunha

Universidade (contemplar Coordenação de Curso)
12. Realizar atividades de formação, visando orientar os coordenadores de
cursos de graduação sobre o novo instrumento de avaliação externa do

Iniciado.

Será

NG

incluído no evento

INEP.
13. Realizar reunião da CPA com os Cursos que irão receber as comissões de

Em andamento

NG

avaliação do MEC.
14. Sugerir a ampliação da pesquisa de infraestrutura aplicada inserindo os
técnicos (infraestrutura)

Cecília

vai

conversar com os
outros
que

membros
são

Administrativos
CPA

Tec.
da

Cecília e outros Tec.
Administrativos da CPA

PRAZO

