
Reunião ordinária: 06/03/17
     - Apresentação dos novos membros 

– resultado da eleição para  representantes docentes.
     - Revisão e aprovação de calendário da CPA 2017.

     - Finalização do Relatório da CPA 2016.
     - Revisão dos questionários para auto avaliação no 

primeiro semestre de 2017.
     - Organização das eleições para 

representantes discentes.

MARÇO

Reunião ordinária: 03/04/17
     - Sensibilização do corpo social discente 

– definição de datas  e integrantes responsáveis 
pela  sensibilização em sala de aula. 

Definição de material de divulgação via marketing.
- Período de Auto avaliação – 27 de março a 12 de abril.

ABRIL

Reunião ordinária: 08/05/17
     - Tabulação e análise dos dados obtidos: 

potencialidades, pontos que merecem atenção, 
proposição de metas e ações.

     - Elaboração da divulgação dos resultados da
 avaliação do primeiro semestre.

     - Divulgação de resultados CPA: 22 a 29 
de maio de 2017.

MAIO

Reunião ordinária: 05/06/17
     - Balanço e fechamento das atividades do semestre.

JUNHO

– Reunião ordinária: 07/08/17
- Reanálise dos questionários - corpos sociais envolvidos: 

discente, docente, egresso e técnico administrativo.

AGOSTO

– Reunião ordinária: 04/09/17
     - Revisão dos questionários para auto avaliação no 

segundo semestre de 2017.
     - Sensibilização do corpo social discente, docente e 

técnico administrativo – definição de datas e 
integrantes responsáveis pela sensibilização 

em sala de aula. Definição de material 
de divulgação via marketing.

SETEMBRO

– Reunião ordinária: 02/10/17
    - Sensibilização do corpo social discente, 

docente e técnico administrativo. 
    - Período de Auto avaliação – 02 a 20 de 

outubro de 2017.

OUTUBRO

– Reunião ordinária: 06/11/17
     - Tabulação e análise dos dados obtidos: 

potencialidades, pontos que merecem atenção, 
proposição de metas e ações. 

     - Elaboração da divulgação dos resultados da 
avaliação do segundo semestre.

     - Divulgação dos resultados da Auto avaliação 
de 2017/02. 

NOVEMBRO

 

questionário prorrogado ATÉ

Prazo para responder o

cpa avaliação
prÓpria de
Comissão

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

1º PERÍODO LETIVO 2º PERÍODO LETIVO


