
METODOLOGIA 

O processo de autoavaliação institucional perpassa a avaliação 

interna e externa da IES. Nesse contexto, apresentamos um 

panorama geral das ações de trabalho realizadas pela CPA, 

quais sejam:

 I – Análise dos dados apurados na autoavaliação institucional 

realizada em dezembro de cada ano; 

II - Elaboração da proposta da autoavaliação institucional; 

III- Sensibilização e divulgação do plano de ação da CPA; 

IV- Desenvolvimento do instrumento de Avaliação 

Institucional; 

V – Geração e análise de dados; 

VI - Elaboração do relatório final e apresentação dos resultados 

às  comunidades interna e externa da ESAB.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A CPA cumpre mais um desafio em resposta ao processo de  

avaliação institucional, auxiliando a tomada de decisão da gestão e, 

assim, garantindo, o processo contínuo de crescimento da 

instituição. 

MS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS

A Comissão Própria de Avaliação da ESAB apresenta os 

pontos mais relevantes do Relatório de Autoavaliação Trienal 

(2018-2020), buscando assim, cumprir seu papel em relação à 

discussão e divulgação dos resultados. 

O objetivo central da CPA é ouvir os setores, acolher as 

demandas e trabalhar em busca de melhorias para todos os 

agentes da Instituição. 

Reforçamos que esse processo só é possível devido à 

colaboração do Diretor-presidente e de toda a equipe gestora da 

Instituição que acredita na análise crítica como instrumento 

eficaz para alcançar resultados através do fomento à cultura da 

avaliação participativa e formativa. 

RESULTADOS

CPA 2021
AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

PARTICIPANTES DA 

PESQUISA

EGRESSO ALUNO

 

DOCENTE

 

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO

 

N º de contribuições 113 1339 26 14

 TOTAL: 1.492 participantes  

EIXOS RESUMO DAS METAS A SEREM ALCANÇADAS, DIANTE DA 
ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

 
 

EIXO 1: 
PLANEJAMENTO E 

AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL

∙ Manter a diversidade de meios para a divulgação dos resultados das pesquisas, 

principalmente diante da crise sanitária; 

∙ Monitorar o cumprimento das metas do plano de avaliação do triênio 

2018-2020 realizado.

EIXO 2: 

DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL

 

∙ Investir e consolidar a cultura de pesquisa e extensão através do NEPE;

∙ Manter e acompanhar os registros dos Relatórios de Atividades das ações de 

responsabilidade social;

∙ Acompanhar as reformulações dos PPCs e das metas do PDI;

∙ Acompanhar a construção do projeto de inovações metodológicas para a IES.

EIXO 3: POLÍTICAS 
ACADÊMICAS

∙ Acompanhar com o setor acadêmico a ampliação da oferta de cursos de 

formação continuada, continuidade dos projetos de extensão, com a 

apresentação de Lives, Webinar incluindo temas transversais e de interesse 

dos alunos e colaboradores;

∙ Acompanhar as ações da IES nos Programa de Nivelamento e Programa de 

Egressos;

∙ Contribuir para as melhorias no processo de atendimento psicopedagógico 

(NAP).

EIXO 4: POLÍTICAS 
DE GESTÃO

∙ Acompanhar a reformulação e divulgação do Plano de Carreira Docente junto 

aos gestores;

∙ Acompanhar junto à equipe gestora a continuidade das políticas de extensão 

voltadas ao enfrentamento da crise;

∙ Acompanhar o desenvolvimento e aplicação da Política de Acessibilidade; 

∙ Acompanhar as estratégias da gestão em relação à ampliação da participação 

da IES nos programas de financiamento estudantil, bem como a continuidade 

do processo de oferta de bolsas gratuitas para a sociedade, implementado em 

2020/2021. 

EIXO 5: 
INFRAESTRUTURA 

FÍSICA

∙ Acompanhar a adequação do espaço quanto às normas de acessibilidade;

∙ Auxiliar e acompanhar com os setores acadêmicos o desenvolvimento do 

projeto da Biblioteca Online; 

∙ Acompanhar junto aos setores responsáveis as estratégias para aquisição e 

atualização de novos equipamentos, diante das mudanças provocadas e 

antecipadas pela pandemia.


