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CRONOGRAMA DO PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO PPGH/UNIVERSO 

 

2019.1 

Primeira reunião: 11 de março  

Período de sensibilização: 01 de abril a 12 de abril 

Constituição da equipe de Coordenação da Comissão: 29 de abril 

Planejamento e definição dos aspectos da Autoavaliação do Programa: 20 de maio a 31 

de maio 

Discussão sobre a sistemática de avaliação adotada pelo Programa: 13 de Junho 

 

2019.2 

Primeira reunião: 05 de agosto  

Período de sensibilização: 19 de agosto a 30 de agosto 

Definição das abordagens de avaliação para os Egressos: 02 de setembro. 

Definição dos critérios de avaliação e da escala a serem adotadas: 04 de setembro 

Organização do Questionário de Autoavaliação para os Egressos do Programa: 02 de 

setembro a 20 de setembro 

Aplicação do Questionário de Autoavaliação para os Egressos do Programa: 18 a 29 de 

novembro 

Discussão sobre a sistemática de avaliação adotada pelo Programa (Meta-avaliação): 06 

de dezembro. 

 

2020.1 

Primeira reunião: 03 de fevereiro de 2020 

Período de sensibilização: 10 de fevereiro a 21 de fevereiro. 

Definição das abordagens de avaliação para discentes, docentes e técnicos: 24 de 

fevereiro 

Definição dos critérios de avaliação e de escalas verificativas a serem adotadas: 26 de 

fevereiro 

Finalização dos questionários: 28 de fevereiro 

I Seminário Interno de Autoavaliação: 12 de março 
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Aplicação do Questionário de Autoavaliação para docentes, discentes e técnicos do 

Programa: 23 de março a 3 de abril. 

 

2020.2 

Análise das respostas do Questionário de Autoavaliação dos discentes do Programa: 02 

de julho 

Análise das respostas do Questionário de Autoavaliação dos docentes do Programa: 23 

de julho 

Análise das respostas do Questionário de Autoavaliação dos funcionários técnicos do 

Programa: 06 de agosto 

Tabulação de dados e elaboração do relatório de autoavaliação: 10 de setembro 

Reunião da Comissão de autoavaliação: 01 de outubro 

Aplicação do Questionário de Autoavaliação para os Egressos do Programa: 19 de 

novembro 

Organização de dados para disponibilização no site do PPGH: 26 de novembro 

Discussão sobre a sistemática de avaliação adotada pelo Programa (Meta-avaliação): 06 

de dezembro. 

 

2021.2 

Primeira reunião: 04 de fevereiro de 2020 

Período de sensibilização: 11 de fevereiro a 26 de fevereiro. 

Definição das abordagens de avaliação para discentes, docentes e técnicos: 25 de 

fevereiro 

Definição dos critérios de avaliação e de escalas verificativas a serem adotadas: 04 de 

março 

Finalização dos questionários: 05 de março 

II Seminário Interno de Autoavaliação: 24 de março 

Aplicação do Questionário de Autoavaliação para docentes, discentes e técnicos do 

Programa: 22 de março a 2 de abril. 
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2021.2 

Implementação de diretrizes indicadas pelo relatório e pelo seminário de autoavaliação – 

julho. 

Análise das respostas do Questionário de Autoavaliação dos discentes do Programa: 01 

de julho 

Análise das respostas do Questionário de Autoavaliação dos docentes do Programa: 22 

de julho 

Análise das respostas do Questionário de Autoavaliação dos funcionários técnicos do 

Programa: 05 de agosto 

Tabulação de dados e elaboração do relatório de autoavaliação: 09 de setembro 

Reunião da Comissão de autoavaliação: 07 de outubro 

Aplicação do Questionário de Autoavaliação para os Egressos do Programa: 18 de 

novembro 

Organização de dados para disponibilização no site do PPGH: 25de novembro 

Discussão sobre a sistemática de avaliação adotada pelo Programa (Meta-avaliação): 02 

de dezembro. 

 

 

 

 

 

 

 


