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PLANO DE TRABALHO PARA O TRIÊNIO 2019-2021

 2019 2020 2021

Fevereiro Realizar reuniões e/ou seminários
sobre a importância da avaliação
institucional e dos cursos de
graduação no âmbito do IFTO.

Elaborar o relatório da
CPA referente ao
exercício de 2019 – 2ª
parcial do triênio
contemplando os eixos
2, 4 e 5.

Elaborar o Relatório
Integral da CPA referente 
ao triênio 2019-2021 
contemplando todos os 
eixos (1, 2, 3, 4 e 5).

Março - Conduzir o processo interno de 
avaliação do IFTO referente aos 
eixos 1, 2 e 3 e sistematizar as 
informações obtidas por meio 
desse processo.
- Elaborar o relatório da CPA 
referente ao exercício de 2018 – 1ª 
parcial do triênio contemplando os 
eixos 1, 2 e 3.
- Protocolar no sistema do e-MEC o
1º Relatório Parcial da CPA.

Protocolar no sistema 
do e-MEC o 1º Relatório
Parcial da CPA.

Protocolar no sistema do 
e-MEC o 1º Relatório 
Parcial da CPA.

Abril - Elaborar e consolidar o plano de ações estratégicas que será executado pelos campi.
- Oferecer sugestões para melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, da 
pósgraduação e da extensão desenvolvidos na instituição, com base nas análises e 
recomendações produzidas nos processos internos de avaliação e nas avaliações 
realizadas pelo Ministério da Educação.
- Realizar reuniões com as subcomissões da CPA distribuídas por região, para 
apresentação do Plano de Trabalho:
Região sul: Gurupi, Formoso do Araguaia e Lagoa da Confusão.
Região norte: Araguatins, Araguaína, Colinas do Tocantins e Pedro Afonso.
Centro: Palmas, Reitoria, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins e Dianópolis.

Abril e 
Junho

Revisar o Regimento Interno da 
CPA aprovado pela
Resolução nº 
71/2013/CONSUP/IFTO, de 11 de 
dezembro de 2013.

Junho Promover encontros de divulgação dos resultados da avaliação interna e externa, para
os servidores e os discentes, para que os participantes possam analisar e propor
sugestões de melhorias na instituição.

Outubro Conduzir o processo interno de avaliação do IFTO referente aos eixos 2, 4 e 5 e
sistematizar as informações obtidas por meio desse processo.


