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A Faculdade ICTQ/PGE compreende que a autoavaliação é uma oportunidade 

de cada segmento da instituição analisar sua prática e traçar novas estratégias de 

intervenção, de cunho pedagógico e estratégico, onde coletivamente se produz 

conhecimento sobre si mesma, que levem a busca constante de qualidade, tendo 

como objetivo maior a produção de conhecimentos e a formação de cidadãos e 

cidadãs para o aperfeiçoamento de toda sociedade. 

Deste modo, possibilitará o questionamento crítico para o aperfeiçoamento 

de toda a instituição a fim de alcançar padrões de qualidade em todas as atividades 

da IES avaliando e reavaliando seus objetivos, suas metodologias, ações propostas, 

através da análise da gestão, infraestrutura, atendimento ao aluno e condições de 

trabalho, propondo melhorias que visem a satisfação de todos envolvidos no processo 

educacional da IES. 

Entretanto, tal processo avaliativo é uma construção cotidiana que exige o 

esforço de todos os seus pares para que de fato possamos atingir as metas propostas 

no PDI da instituição e alcançadas os objetivos almejados tendo como fundamento 

maior a qualidade. 

Na execução do processo de implantação do Projeto de Avaliação Institucional 

pela CPA da Faculdade ICTQ/PGE, faz-se necessário passar por algumas etapas, as 

quais são:  

1) Preparação (constituição da CPA, sensibilização e elaboração do Projeto de 

Avaliação);  

2) Desenvolvimento (organização do instrumento de avaliação contemplando as 

dimensões, segundo orientações do MEC, aplicação das avaliações, levantamento de 

dados e informações, análise das informações e relatórios parciais);  

3) Consolidação (organização do relatório a ser encaminhado ao Ministério de 

Educação, divulgação dos resultados e proposta das ações de intervenções para 

provocar as mudanças necessárias). 

4) Desenvolvimento e acompanhamento da Planos de ações elaborados pela CPA 

em conjunto com as instâncias de gestão da Faculdade. 
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CRONOGRAMA – CPA – 3° ano do Ciclo de Avaliação (2020) 

 
AÇÃO 

2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

Nova Constituição da CPA               

Escolha do presidente da CPA               

Calendário de Reuniões da CPA para 2020               

Definição do Cronograma de ações da CPA 
para 2020 

              

Constituição do Membro discente da CPA               

Sensibilização dos Membros da CPA               

Revisão e Aprovação de modificações no Projeto da 
CPA 

              

Revisão e Desenvolvimento dos Instrumentos de 
Avaliação para a Graduação e Egressos 

              

Lançamento dos Instrumentos de Avaliação no 
Sistema e disponibilização para a comunidade 
responder 

              

Sensibilização da comunidade acadêmica               

Aplicação das avaliações               

Levantamento de dados e Análise das informações 
coletadas 

              

Relatórios parciais               

Divulgação dos resultados referentes a Avaliação de 
2019 

              

Proposta das ações de intervenções para provocar 
as mudanças necessárias sobre os dados coletados 
em 2020 

              

Acompanhamento e divulgação das ações de 
mudanças. Desenvolvimento das ações da CPA. 
Reflexão da avaliação. 

              

Elaboração de Relatório anual da CPA               

 


