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São Paulo, 18 de março de 2021.
Assunto: V Ciclo de Avaliação Institucional da Universidade de São Paulo
(2018-2022) – Planejamento das Visitas on-line
Caro(a) Dirigente,
Desejamos que esta mensagem lhe encontre bem!
Nesta oportunidade, informamos sobre o planejamento da Câmara de Avaliação Institucional-CAI
referente às visitas on-line a todas as Unidades Acadêmicas da USP (Unidades, Institutos
Especializados e Museus). A realização dessas visitas/reuniões foi adiada por duas vezes, sempre na
expectativa de que pudéssemos nos reunir presencialmente, mas por questões óbvias decorrentes
da pandemia e em função dos prazos, não é possível retardá-las por mais tempo. Nos próximos dias
a Unidade será contatada por um membro da CAI para agendar a data mais adequada para a visita.
Para essa reunião com representantes da CAI estamos convidando os Dirigentes e os membros da
Comissão de Acompanhamento do Projeto Acadêmico da Unidade.
Nesse encontro conversaremos sobre o V Ciclo de Avaliação da USP incluindo esclarecimentos e
informações sobre a evolução do processo avaliativo Institucional na Universidade de São Paulo
(USP), Resolução 7272, Projeto Acadêmico e a proposta da CAI para os formulários de avaliação.
Esses formulários (Unidades e Departamentos) serão encaminhados nos próximos dias para
conhecimento da Unidade, possibilitando que sua Comissão de Acompanhamento do Projeto
Acadêmico possa verificar se tem sugestões de pontos adicionais. As sugestões poderão ser
encaminhadas posteriormente à visita e serão avaliadas pela CAI. Certamente, contribuirão para o
aprimoramento dos formulários.
Expressamos, aqui, nosso reconhecimento pelo comprometimento de sua Unidade com os
princípios acadêmicos da Universidade, o que tem permitido à USP manter sua atuação progressista
frente às contínuas dificuldades enfrentadas neste ciclo avaliativo.
Desejando-lhe sucesso em sua administração, agradecemos o apoio, renovamos nossa estima e
consideração por seu esforço na Direção da Unidade.

Cordialmente,

Prof. Geraldo Duarte
Presidente da CAI

