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Dias restantes: 40 dia(s)

Protocolo de Compromisso: Não aceito

Orientações para
preenchimento:

 Orientações sobre o protocolo de compromisso.pdf

 Fluxo do protocolo de compromisso.png

1 - Diagnóstico das condições da Instituição

O diagnóstico das condições de oferta corresponde ao relatório da avaliação in loco, que poderá ser
acessado  no  botão  "Visualizar  Relatório",  onde  os  avaliadores  apontaram  pontos  que  requerem
melhorias,  identificados,  principalmente,  por  conceitos insatisfatórios  atribuídos aos indicadores  e  às
dimensões e ainda pelo não atendimento de requisitos legais.

Endereço do Campus Resultado
Data da

Avaliação

BR  364  Km  9,5  Zona  Rural,  s/n  -  Porto
Velho/RO

Satisfatório
18/09/2015
21:37:47

2 - Obrigações

A IES deverá apresentar ações para cada uma das dimensões que obtiveram conceito(s) inferior(es) ao
referencial  mínimo  de  qualidade  (conceito  3),  com o  objetivo  de  garantir,  a  partir  do  resultado  da
reavaliação in loco, o saneamento das deficiências apontadas, o que corresponde a conceitos maiores ou
iguais a três em todas as dimensões. A IES deverá, ainda, garantir o atendimento a todos os requisitos
legais.

Favor clicar no conceito da dimensão para inserir sua proposta de melhoria

Endereço do
Campus

Dimensão
Requisitos

Legais1 2 3 Resultado

BR  364  Km  9,5
Zona  Rural,  s/n  -
Porto Velho/RO

3.9 3.8 2.3
Satisfatório

3 - Comissão de Acompanhamento do Protocolo de Compromisso

Inserir  neste  campo  os  dados  da  Comissão  de  Acompanhamento  do  Protocolo  de  Compromisso,
composta por, no máximo, 5 integrantes, incluindo membro(s) da CPA.
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Membro(s) da Comissão de Acompanhamento do Protocolo de Compromisso cadastrado(s)

Nome Telefone E-mail Cargo Ações

Nenhum registro encontrado!

4 - Prazo para cumprimento do Protocolo de Compromisso

Inserir o prazo para cumprimento do protocolo de compromisso, que poderá ser de até 365 dias corridos.
Caso a IES já tenha executado medidas saneadoras relativas aos conceitos insatisfatórios obtidos, ou
requisitos legais não atendidos, poderá optar pelo prazo mínimo. Ao final do prazo solicitado pela IES, o
sistema habilitará a solicitação de visita de reavaliação ou ampliação do prazo (apenas em caso de não ter
solicitado o prazo máximo).

Prazo para cumprimento em dias*:

30

60

90

180

365

Contatos: Regulação e Supervisão - 0800-616161, opção 07, seguida da opção 01, Segunda a Sexta-Feira
das 08:00 às 20:00 (Horário de Brasí
Taxas e Avaliações do INEP - 0800-616161, opção 03, Segunda a Sexta-Feira das 07:50 às 20:00 (Horário
de Brasília).
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