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1 Introdução

O Plano Estratégico de Autoavaliação da UFJF para o o peŕıodo 2016-
2020 foi elaborado pela Diretoria de Avaliação Institucional, conforme atri-
buições do setor estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI). Apresentam-se aqui:

• Objetivo principal;

• Objetivos espećıficos;

• Resultados esperados.

2 Objetivo Principal

Aprimorar a Avaliação Institucional na UFJF, fortalecendo o papel da
CPA, visando à obtenção de critérios e indicadores espećıficos que con-
tribuam para a melhoria dos processos acadêmicos e administrativos, a
consolidação de cursos - e, em particular, do Campus Avançado de Gover-
nador Valadares - de modo a promover a constante evolução na eficiência e
na eficácia Institucionais, com relação aos serviços prestados à comunidade
interna e à responsabilidade social.

3 Objetivos espećıficos

1. Sensibilização da comunidade acadêmica quanto à importância da
avaliação

Resultados esperados

(a) participação de docentes, discentes e TAEs nos processos de
avaliação;

(b) interesse da comunidade acadêmica em participar da CPA.
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3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2. Consolidação da CPA na UFJF, à luz do regimento recém-aprovado

Resultados esperados

(a) Integração, troca de experiências e informações entre os re-
presentantes da CPA nos dois campi;

(b) Melhoria da infra-estrutura dispońıvel para a CPA;

(c) Elaboração de plano de trabalho trienal;

(d) Visibilidade dos resultados do trabalho da CPA;

(e) Capacitação dos representantes da CPA para os processos
de autoavaliação nos dois campi.

3. Implementação de instrumentos para a participação da comunidade
acadêmica nos processos de autoavaliação institucional e de cursos,

Resultados esperados

(a) Aplicação de questionários eletrônicos para avaliação de ati-
vidades acadêmicas

(b) Aplicação de questionários eletrônicos para levantamento de
informações institucionais voltadas para o Relatório de Au-
toavaliação anual da UFJF

(c) Incorporação da avaliação de cursos à avaliação institucional
na UFJF

(d) Participação direta da comunidade acadêmica na coleta de
informações institucionais.

4. Promoção da autoavaliação de cursos de modo institucional e sis-
temático, tendo como base os resultados das avaliações internas e os
relatórios de avaliações externas.

Resultados esperados

(a) Motivação para os colegiadas e NDEs realizarem análises
periódicas e sistemáticas dos Projetos Pedagógicos de Cur-
sos de Graduação

(b) Melhoria dos conceitos de cursos e, em consequência, do
conceito da instituição nos processos de avaliação externa

5. Reconhecimento efetivo da autoavaliação institucional como uma fer-
ramenta de autoconhecimento e diagnóstico da realidade na UFJF

Resultados esperados

(a) Incorporação dos resultados das avaliações internas e exter-
nas no planejamento institucional
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3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(b) Melhoria do conceito da instituição nos processos de ava-
liação externa

6. Garantia do cumprimento da legislação relativa a avaliação e autoa-
valiação na UFJF, em particular o disposto na Lei Sinaes

Resultados esperados

(a) Estabelecimento de uma metodologia eficiente e eficaz para
a coleta de dados e elaboração do relatório de autoavaliação
institucional, sob responsabilidade da CPA

(b) Atendimento aos prazos e datas estabelecidos pelo MEC e
pelo INEP

(c) Melhoria nos processos internos relacionados ao ENADE,
com a atuação conjunta da Diretoria de Avaliação Institu-
cional e Pró-Reitoria de Graduação.
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