
 

 

 

Datas Atividades do 1º. Semestre de 2016 

03 a 06 de Fevereiro Semana pedagógica - apresentação dos resultados aos professores 

19 de Fevereiro 
Apresentação dos relatórios aos coordenadores de curso da FAE Blumenau e aos 

coordenadores de núcleos e lideranças (biblioteca, central de atendimento etc) 

25 de Fevereiro Devolutiva ao corpo diretivo da mantenedora 

11 a 31 de Março Avaliação socioeconômica dos ingressantes (vestibular de verão) 

25 de Março Data para finalizar Relatório de Autoavaliação 2015 e encaminhar ao MEC 

16 a 31 de Março Devolutiva aos professores e funcionários dos setores responsáveis 

11 a 15 de Abril Devolutiva aos alunos 

02 a 19 de Maio Avaliação da IES pelos alunos 

20 de Maio a 08 de 

Junho 
Avaliação da IES pelo corpo docente 

04 de Julho Devolutiva ao corpo diretivo da mantenedora 

Datas Atividades do 2º. Semestre de 2016 

27 a 31 de Julho Semana pedagógica - apresentação dos resultados aos professores 

02 a 31 de Agosto Avaliação da IES pelos egressos 

02 de Agosto 
Apresentação dos relatórios aos coordenadores de curso da FAE Blumenau e aos 

coordenadores de núcleos e lideranças (biblioteca, central de atendimento etc) 

16 a 31 de Agosto Devolutiva aos professores e funcionários dos setores responsáveis 

05 a 09 de Setembro Devolutiva aos alunos 

05 a 18 de Setembro Avaliação socioeconômica dos ingressantes (vestibular de inverno) 

14 de Setembro a 04 de 

Outubro 
Avaliação da IES pelos funcionários técnico-administrativos 

07 a 23 de outubro Avaliação da IES pelos concluintes e pelo corpo docente 

24 de Outubro a 11 de 

Novembro 
Avaliação da IES pelo corpo discente 

13 de Dezembro Devolutiva ao corpo diretivo da mantenedora 

 
 
               Reuniões da Comissão Própria de Avaliação - CPA 
 

# Reunião com os integrantes da CPA - Datas 

1ª. 02 de Março 

2ª. 18 de Maio 

3ª 04 de Agosto 

4ª 11 de Novembro 

                      *As datas das reuniões estão sujeitas a modificações conforme demanda  

                         durante o semestre. 


