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40 CICLO DE AVALIAÇÃO I NSTITUCIONAL USP
PERÍODO 2010 - 2014
CPA – Comissão de Permanente de Avaliação

Roteiro para Avaliação da Unidade e seus Departamentos por
Assessores Externos
Unidade: __________________________________________ Data: ____/____/____
Membros da Comissão Assessora:________________________________________

Prezado Assessor,
A Comissão Permanente de Avaliação (CPA) sugere que para a Avaliação
Institucional sejam levadas em consideração as seguintes questões:

1- Sumarizar o desenvolvimento acadêmico da Unidade, com base no relatório de
autoavaliação e nas demais informações existentes, indicando pontos que: a) sejam
considerados adequados; b) que mereçam destaque; e, c) que necessitem
aprimoramento e sugestões de como a Unidade poderá investir para estimular a
qualidade das atividades acadêmicas.
Obs: Explicitar a situação da Graduação e da Pós-Graduação, com base em
indicadores objetivos disponíveis e nos projetos em desenvolvimento, bem como na
articulação entre as atividades-fim, a interdisciplinaridade, o estágio de
internacionalização das atividades-fim, a articulação interna e externa da Unidade e
as assimetrias (desigualdades) internas na realização das atividades-fim.
2- Analisar a objetividade das metas acadêmicas propostas e a consonância com a
missão da Unidade/Departamentos e com o estágio de desenvolvimento acadêmico
da Unidade.
3- Comentar as manifestações obtidas durante as entrevistas com o corpo discente
(Graduação/Pós-Graduação) sobre o desenvolvimento das atividades acadêmicas na
Unidade/Departamento/Programa de Pós-Graduação.
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4- Analisar o planejamento e a gestão acadêmica e administrativa da Unidade e dos
Departamentos.
5- Analisar a situação da infraestrutura da Unidade/Departamentos em relação a sua
organização administrativa, abrangendo também Recursos Humanos, materiais,
biblioteca e tecnologia da informação e inovação.
6- Comentar a interação da Unidade com outras instituições congêneres e sua relação
com outros setores da sociedade civil e organizada (indústria, governo, etc.), nos
âmbitos nacionais ou internacionais, e seu impacto acadêmico, econômico e/ou
social.
7- Apresentar, se pertinente, sugestões e/ou recomendações à administração das
Unidades, dos Departamentos, da Universidade e à Comissão Permanente de
Avaliação (CPA).

A CPA agradece por sua valiosa colaboração

Informações Gerais na VR:
Profa. ANGELA TAKAYANAGUI (ramal 913567) ou Sra. EDNA BRAZOLIM (ramal 913094)
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