Plano de ação do Núcleo Gestor da CPA/UFPE 2021
OBJETIVOS

Acompanhar status dos planos de ação das coordenações
de curso
Ampliar participação e função da CPA em conselhos,
comissões, ente outros
Ampliar número de funcionários da CPA
Criar histórico documental eletrônico dos cursos de
Graduação e Pós Graduação
Criar um Grupo de Trabalho com PROGRAD
Criar um Grupo de Trabalho para o Recredenciamento da
IES
Divulgar mídias da CPA
Elaborar e divulgar o CPA informa digital
Participar da construção e atualizado do PDI
Participar das reuniões de Conselhos quando convidada
pela Reitoria
Avaliação interna
Acompanhar processos de avaliação interna e externa da
IES
Ampliar a comunicação da CPA com a comunidade
Divulgar resultados da autoavaliação e das ações da CPA
semestralmente
Elaborar relatório de autoavaliação institucional 2020 até 31 de março de 2021 – relatório integra
Elaborar relatório de autoavaliação institucional 2021
Implementar ações visando a sensibilização e mobilização
da comunidade acadêmica para o processo avaliativo
(gestores, professores, técnicos administrativos, alunos,
egressos
Propor avaliação do programa ABI
Ciclo interno de conversas ou produção de material sobre
Avaliação Institucional
EVENTOS
Organizar o IV Seminário da CPA da UFPE
Participar de eventos relacionados à autoavaliação e CPA

RESPONS
ÁVEL

PRAZO

STATUS

Núcleos de Avaliação – Caruaru e Vitória (Nas CAA E
CAV)
Orientar e acompanhar as atividades dos NAs
Participar das reuniões ordinárias e atividades convocadas
e divulgadas pela Coordenação da CPA) trimestralmente e
a qualquer momento que o NA desejar)
Promover ações integradas
com Núcleos de Avaliação – Caruaru e Vitória
GT 10D SRC
Finalizar a
adequação dos eixos temáticas do PAI às 10 dimensões do
SINAES
Acompanhamento da elaboração e implantação do
sistema
Grupo de Trabalho EGRESSO (GT EGRESSO)
Dar continuidade ao levantamento do acompanhamento
de egresso
Propor plataforma de acompanhamento de egresso
Grupo de Trabalho Instrumentos (GT INSTRUMENTOS)
Propor pesquisas de autoavaliação das Pró-reitorias e
Órgãos internos para serem inseridas no relatório de
autoavaliação institucional anual.
Propor
mudanças no instrumento de avaliação interna utilizada n
a Universidade (contemplar Coordenação de Curso)
Sugerir a ampliação da pesquisa institucional inserindo os
técnicos
Grupo de Trabalho Pós Graduação (GT PÓS)
Acompanhar os processos de autoavaliação das pósgraduações (participação no GT)
Grupo de Trabalho Extensão (GT EXTENSÃO)
Lançar em conjunto com a PROEXC o documento de
autoavaliação da extensão
Grupo de Trabalho ENADE (GT ENADE)

Participar do Grupo de Trabalho ENADE (GT ENADE
PROGRAD)
Participar efetivamente das ações do ENADE
Apoiar coordenações de curso e coordenação de
avaliação da graduação nas ações para ENADE junto aos
docentes e discentes.

