
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA CPA – 2018/2019 

ATIVIDADES/PERÍODO MAR ABR MAI JUN AGO SET OUT NOV DEZ MAR 
2019 

1.a reunião da CPA e NEPs 
 Apresentação e discussão da versão final do Relatório de Autoavaliação. 
 Aprovação do Relatório de Autoavaliação de 2017 da PUCPR. 

13          
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2.ª reunião da nova CPA, CTA e NEPs 

 Apresentação de nova colaboradora do Planejamento Estratégico que prestará apoio às 
atividades da CPA. 

 Discussão sobre a atual composição da CPA. 
 Apresentação da proposta de divulgação dos resultados da avaliação de 2017. 
 Apresentação de proposta de reformulação da Meta-Avaliação de 2017 dos cursos. 

 24         

3.ª reunião  
 CANCELADA   15        

4.a reunião  
 CANCELADA    12       

5.ª reunião  
 Apresentação da proposta de modelo de avaliação matricial para o Projeto de Avaliação 

Institucional e proposta de calendário de aplicação da Avaliação Institucional de 2018. 
 Apresentação dos parâmetros para coleta de informações que comporão o relatório anual 

da CPA, primeira parte: Cursos, Escolas e Câmpus Fora de Sede. 

    14      

6.ª reunião  
 Pauta provável: Apresentação dos parâmetros para coleta de informações que comporão 

o relatório anual da CPA, segunda parte. 
 Acompanhamento da adesão da Avaliação Institucional até o momento e proposta de 

condução da divulgação. 

     18     

7.ª reunião 
 Pauta provável: Resultado Prévio Geral da Avaliação Institucional de 2018. 
 Proposta de calendário de divulgação à Gestão, às coordenações e de análise de 

conteúdo para proposta de plano de ação.  

      16    

8.ª reunião  
 Pauta a definir.        13   

9.ª reunião 
 Pauta a definir.         4  

10.ª reunião (última do ciclo 2018) 
 Apresentação e discussão da versão final do Relatório de Autoavaliação. 
 Aprovação do Relatório de Autoavaliação de 2017 da PUCPR. 

         12 
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 Os horários das reuniões oficiais serão das 14:30 ás 16:30. 
 Reuniões extraordinárias serão convocadas em função das visitas das Comissões de Avaliação do MEC/INEP 


