
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL MAIO/2020

QUANDO É?: DE 25 DE MAIO A 25 DE JULHO DE 2020

O QUE É? 

QUEM FAZ?

COMO SE FAZ?

PARA QUE SE FAZ?

COMO É PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO?

QUAIS MELHORIAS SÃO PROVOCADAS?

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior- SINAES, instituído pela Lei No 10.861, de 14 

de abril de 2004.

A Autoavaliação Interna da Faculdade pelos segmentos institucionais, visando melhoria da 

qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da 

sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais.

Alunos, Professores, dirigentes, egressos, colaboradores e comunidade em torno da Faculdade.

Alunos: acessam o aluno online com sua matrícula acadêmica e senha no endereço 

www.cet.edu.br para responder o questionário. Colaboradores e dirigentes recebem senha e 

acessam o endereço www.cet.edu.br para responder o questionário

Os resultados da autoavaliação institucional vão orientar o planejamento da Faculdade para a 

melhoria das condições de funcionamento e da qualidade do ensino e aprendizagem dos alunos. 

1.   Preparação dos Instrumentos;

2.   Sensibilização

3.   Coleta de Dados

4.   Organização e Análise dos Dados

5.   Elaboração do Relatório

6.   Divulgação e Devolutiva dos Resultados

7.   Encaminhamento dos Resultados para a Diretoria como ferramenta de Gestão

1.   Atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, acompanhamento semestral dos egressos,    

.......motivação da participação dos vários segmentos da Faculdade e de egressos, atualização de 

.......instrumentos de controle e avaliação;

2.   Ações de captação de alunos para cursos do Regime de Calendário Acadêmico Semestral;

3.  Implantação de novos cursos, estabelecimento de novas parcerias e convênios com instituições 

......públicas e privadas;

4.   Processo de comunicação mais amplo para dar maior visibilidade à IES;

5.   Implantação da Plataforma do AVA;

6.   Oferta de programas de Nivelamento e Monitoria;

7.   Melhoria da qualidade docente didático-pedagógica;

8.  Melhoria da Revista Eletrônica para publicação da produção científica de docentes, 

.........colaboradores e alunos;

9.      Implantação de calendário acadêmico flexível;

10. Implantação de programa de atendimento aos alunos nos aspectos financeiros e 

.........psicopedagógicos;

11.   Renovação do acervo bibliográfico e materiais pedagógicos;

12.   Ampliação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação;

13.   Revisão das Portarias de regulamentação das atividades acadêmicas;

14.   Revisão dos manuais de alunos e docentes;

15.   Reimplantação do programa de bolsas para estudantes;

16.   Reimplantação do programa de formação continuada de docentes;

17.   Implantação de cursos de Educação a Distância- EAD;

18.   Reimplantação de programa de Iniciação Científica;

19.  Reativação da Plataforma Moodle para formação continuada de docentes e colaboradores e 

........ para melhorar as alternativas de aprendizagem dos alunos;

20. Contratação de Pedagogo para atuar no apoio acadêmico e de orientação aos alunos e na 

........biblioteca;

21.  Implantação de uma Biblioteca Pedagógica para apoio à formação continuada de docentes e 

.........para melhoria da qualidade do trabalho didático-pedagógico dos professores; 

22.   Ampliação do acervo bibliográfico com Assinatura de Biblioteca Virtual;

23.   Bolsas-desconto e promoções de captação de alunos;

24.   Reativação de metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem;

25.   Ampliação dos Laboratórios de Ensino;

26.   Implantação de curso de Capacitação docente em nível de pós-graduação lato sensu;

27.  Implantação de capacitação de pessoal técnico-administrativo via presencial e Plataforma 

.........Moodle;

28.  Implantação de capacitação continuada docente (capacitação colaborativa) via Plataforma 

.........Moodle;

29.   Reativação do Projeto de Monitoria;

30.   Reativação da Revista Científica Eletrônica: Arte, Ciência e Tecnologia;

31.   Reestruturação da cantina quanto a equipamentos, terceirização e implantação de alternativas 

......    nutricionais de qualidade.

Rua Rio Grande do Norte, 790, Pirajá , 64003-420, Teresina - Piaui

cet@cet.edu.br suporteava@cet.edu.br

Central: (86) 3025-2647

Central Aluno: (86) 99454-0124

Financeiro: (86) 99944-7958

 Marketing: (86) 99920-8914


	Página 1

