
 

 
FACULDADE CIÊNCIAS DA VIDA 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES CPA 2020/2021 

 

Apresentação  
 

A Comissão Própria de Avaliação - CPA, da Faculdade Ciências da Vida apresenta o 

cronograma de atividades a serem realizadas pelos membros da comissão no decorrer do ano letivo no 

processo de organização da autoavaliação institucional no período de 2021 a ser publicado até 31 de 

março de 2022 

Introdução  
 

O cronograma de atividades é uma   das ferramentas fundamentais para ser utilizada e atingir a 

excelência da gestão de tempo na execução de tarefas predeterminadas.  

O cronograma suporta a organização das tarefas garantindo que cada etapa seja entregue dentro do 

prazo e que situações indesejadas sejam antecipadas.  Com esta visibilidade pode-se analisar o projeto 

de forma mais abrangente e tomar decisões antecipadas, visando reduzir divergências que possam 

aparecer bem como, otimizar atividades para que os prazos estabelecidos sejam alcançados 

Justificativa  
 

Este cronograma justifica-se pela necessidade de indicar o passo a passo para execução do 

trabalho da CPA que dependerá do tempo disponível para a realização das atividades.  

Objetivos  
 

Identificar e organizar a sequência de tarefas necessárias para conclusão de um projeto; 

Estabelecer prazos para conclusão das tarefas;  

Facilitar a estimativa de prazo para conclusão de um projeto de auto avaliação institucional. 

 



 

 

Metodologia  
 

A metodologia adotada para desenvolvimento da Autoavaliação Institucional é de caráter 

científico, sendo as abordagens, de pesquisa quantitativa e qualitativa, coletadas por meio de uma série 

de instrumentos diferenciados, tais como: questionários, grupo focal, análise documental e outros em 

situações específicas.  

Para a coleta dos dados são utilizados recursos tecnológicos computacionais no AVA/Moodle 

da FCV, na aba “FCV Pesquisa”, visando proporcionar maior confiabilidade e versatilidade na coleta 

e na apuração dos dados, tornando possível analisar a situação de cada um dos itens avaliados, em 

relação ao conceito indicado pelos respondentes.  

Será utilizado também o Formulário Online, em situações onde os respondentes não têm acesso ao 

AVA/Moodle.  

A metodologia é baseada nos princípios da avaliação participativa, levando em consideração 

também de sua infraestrutura. A utilização de instrumentos de avaliação nas ações e processos da 

instituição FCV, bem como seus resultados com a participação de toda a comunidade envolvida, 

contribuem para identificar fragilidades e corrigi-las para dar continuidade ao desenvolvimento e à 

consolidação da Avaliação Institucional permanente e à socialização das informações com a 

comunidade interna e externa.  O desenvolvimento do cronograma contempla a metodologia adotada, 

sendo definidas em função dos objetivos gerais e específicos envolvendo todos os setores e segmentos 

da FCV, a partir de um trabalho participativo, compreendendo etapas, fases e momentos específicos 

conforme descritos no Plano de Ação. 

 



 

Quadro 1 - Cronograma de Atividades da CPA-2020 

Atividade/Período Jan Ferv Mar Abr Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Reuniões Oficiais da CPA        x x   

Elaboração do Relatório de 

Autoavaliação 
 x         x 

Postagem do Relatório no 

Site do MEC 
  x         

Escolha das questões para a 

Avaliação 

Institucional – Pesquisa de 

satisfação 

Comunidade interna- 

docentes, discente e técnico 

administrativos 

       
x 

 
   

Aplicação do questionário 

on-line 
        x   

Escolha das questões para a 

Avaliação 

Institucional – Pesquisa 

com egressos 

 

        x   

Pesquisa com questionário 

ou por telefone para 

elaboração de podcast 

         x  

Aplicação do questionário 

on-line 
        x   

Sensibilização e Motivação 

da Comunidade 

Acadêmica sobre a 

Avaliação Institucional 

   x x x x x x   

Seminário sobre Avaliação 

dos cursos de graduação 

(avaliação das unidades 

curriculares de 

aprendizagem, projetos 

pedagógicos) NDE 

Colegiados. 

         x  

Seminário com estudantes 

– Avaliação Institucional 
          x 

REUNIÕES DA CPA 
Avaliação das atividades 

realizadas no semestre. 

 

   x       x 

Planejamentos das 

atividades 
   x        

Sensibilização da 

comunidade acadêmica 

(professores, estudantes, 

coordenadores de curso, 

corpo técnico-

administrativo) 

    x x x x x   

Acompanhamento do plano 

de ação 

 

x x x x x x x x x x x 



 

Atividade/Período Jan Ferv Mar Abr Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Criar o ambiente de 

comunicação da CPA 
           

Divulgação no Moodle          x x 

Informações sobre a 

avaliação Institucional 

Comunicação 

Incluir peças de watssapp 

 x x x        

Criação do canal da 

comunidade externa 
X X          

Elaboração da proposta 

para elaboração dos PPCS 

em consonância com o 

novo PDI. 

       x    

Período de realização das 

avaliações 
        x   

Elaboração do instrumento 

de avaliação do resultado 

do Enade 

        x   

Análise do resultado do 

instrumento de avaliação 

do resultado do Enade. 

        x x  

RESULTADOS 
Análise e consolidação dos 

resultados 
         x x 

Consolidação dos 

resultados 
          x 

Análise dos resultados e 

divulgação 
 x x        x 

Entrega dos resultados  x          

Planejamento para o 

período 2022-2023 
   x x       

Recolha de dados sobre 

pesquisa ensino extensão 
        x x x 

 

 


