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Contexto Geral da Avaliação na UFSM 



Atividades Desenvolvidas pela COPLAI/CPA 

Avaliação Docente:
 Sensibilização (matérias na 

página, entrevistas, pop-up
nos portais, notificações por 
e-mail,  material gráfico; 
entre outros;

 Aplicação da Pesquisa;
 Análise dos Resultados;
 Divulgação dos resultados 

institucionais.  

Avaliação Interna 
(autoavaliação):
 Sensibilização (matérias na 

página, entrevistas, pop-up
nos portais, notificações por 
e-mail,  material gráfico; 
entre outros;

 Aplicação da Pesquisa;
 Análise dos Resultados;
 Divulgação dos resultados 

institucionais;
 Acompanhamento das ações 

desenvolvidas a partir dos 
resultados da autoavaliação  
-EDITAL;

 Planos de Ação.    

Avaliação da Instituição
Recepção e acompanhamento da
Comissão de Avaliação de
Instituição;
Organização de todos os
documentos necessários à visita;
Em atendimento às Notas Técnicas
N. 062 e 065/2014 INEP/CONAES –
será proposto Plano de melhoria
referente aos aspectos apontados
com conceitos abaixo de 03 (três).
Os planos de melhoria serão
construídos conjuntamente entre
os seguintes atores: Direção de
unidades universitárias e gestão
institucional.
O objetivo é muito mais do que
atender à exigência legal prevista
nas Notas Técnicas, é sim provocar
a discussão entre os diferentes
partícipes envolvidos com a
instituição e promover melhorias
efetivas no que tange as
dimensões avaliadas.



Atividades Desenvolvidas pela COPLAI/CPA 

Avaliação de Cursos
Recepção e acompanhamento da
Comissão de Avaliação de Instituição;
Organização de todos os documentos
necessários à visita;
Em atendimento às Notas Técnicas N.
062 e 065/2014 INEP/CONAES – Plano
de melhoria referente aos aspectos
apontados com conceitos abaixo de 03
(três).
Os planos de melhoria são construídos
conjuntamente entre os seguintes
atores: Coordenação de curso; Núcleo
docente estruturante (NDE);
Colegiado do curso; e Direção da
unidade universitária.
O objetivo é muito mais do que
atender à exigência legal prevista nas
Notas Técnicas, é sim provocar a
discussão entre os diferentes
partícipes envolvidos com o curso e
promover melhorias efetivas no que
tange as dimensões avaliadas.



Atividades Desenvolvidas pela COPLAI/CPA 

Avaliação ENADE:
 Enquadramento do Curso;
 Seminário Enade – Capacitar os 

coordenadores acerca do 
Sistema Enade;

 Acompanhar as coordenações 
durante todas as etapas do 
processo Enade;

 Realizar visitas nos cursos a fim 
de sensibilizar os estudantes 
(em parceria com a PROGRAD);

 Publicar notícias, entrevistas e 
matérias sobre ENADE durante 
todo o período.    



Estrutura da CPA na UFSM  



CPA UFSM

Regulamentação:

 Lei Federal N. 10.861, de 14 de abril de 2004.

 Portaria MEC N. 2.051, de 9 de julho de 2004.

 Portaria UFSM N. 46.506, de 21 de julho de 2004.

 Resolução UFSM N. 009/15, de 26 de maio de 

2015.
 Portaria N. 78.872 de 23/03/2016 
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Instrumento de Avaliação Docente pelo Discente



Site da Avaliação UFSM

http://coral.ufsm.br/avaliacaoufsm/index.php



Obrigada!
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