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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - 2020 
 

Acompanhamento: processo sistemático e contínuo por meio do qual se coletam           
informações sobre o desenvolvimento dos programas, projetos e ações, tendo em vista o             
alcance, ao final de seu ciclo, dos objetivos propostos. Tem por finalidade entender as              
dificuldades e potencialidades dos programas, projetos e ações, seu alcance e seus            
públicos, subsidiando a equipe da Procult com informações necessárias para melhor           
condução das suas políticas. 

O acompanhamento é realizado durante o desenvolvimento do programa, projeto ou           
ação e se dá por meio de relatórios, reuniões e participação nas atividades, conforme              
especificações a seguir. 
 

1) Projetos de Iniciativa da Comunidade Acadêmica  
a) Relatório parcial: a estratégia principal de acompanhamento dos Projetos de          

Iniciativa da Comunidade Acadêmica ocorrerá por meio dos relatórios         
parciais e de sua análise. O envio desse documento pelos projetos ocorrerá            
até 04 de agosto. O envio do relatório parcial é de responsabilidade do             
coordenador ou tutor, podendo este delegar a tarefa para o proponente,           
bolsista ou membro voluntário. 

b) Análise dos relatórios: a Coordenadoria de Política e Diversidade Cultural          
analisará os relatórios parciais até 21 de agosto. Os dados sistematizados           
serão apresentados posteriormente para os projetos (segundo       
procedimentos descritos no próximo item) e para equipe da Procult. Os           
dados obtidos devem orientar a Procult na tomada de decisão referente a            
suas políticas, na busca de soluções aos problemas apresentados e na           
implementação de ações que potencializam a produção dos projetos. 

c) Reunião com projetos: no período de 24 a 28 de agosto serão realizadas             
reuniões devolutivas com os projetos (ver cronograma ao final). A          
Coordenadoria de Esporte e Cultura do Movimento e a Divisão de Fomento à             
Curricularização da Cultura participarão das reuniões com os projetos das          
modalidade Fomento à Curricularização da Cultura e Fomento às atividades          
Esportivas e Práticas Corporais, na sua construção metodológica e na sua           
organização. Outras coordenadorias e núcleos poderão ser convocados para         
participar das reuniões. A reunião tem por objetivo apresentar a síntese da            

 



 

análise dos relatórios parciais, escutar os projetos e promover a articulação           
entre eles. 

d) Reuniões específicas com projetos e participação nas atividades        
desenvolvidas poderão ser realizadas mediante demanda e na observação         
do não atendimento dos objetivos. 

e) No período de agosto a dezembro, serão priorizadas a resolução de           
eventuais problemas apresentados e a implementação da agenda que venha          
a surgir das reuniões. 
 

2) Projetos Institucionais 
a) As coordenadorias e núcleos estabelecerão ritos próprios para        

acompanhamento dos programas e projetos institucionais que lhes são         
vinculados (por exemplo, reuniões específicas com os projetos, participação         
nas atividades desenvolvidas, entre outros). 

b) Relatório parcial: os coordenadores de projetos devem preencher e enviar os           
relatórios parciais até 04 de agosto. A elaboração do modelo de relatório            
parcial é de responsabilidade da Coordenadoria de Política e Diversidade          
Cultural. 

c) Análise dos relatórios parciais: a Coordenadoria de Política e Diversidade          
Cultural analisará os relatórios parciais até 21 de agosto e encaminhará os            
resultados para as coordenadorias e núcleos responsáveis pelo        
acompanhamento.  

 
 

Avaliação: etapa final do ciclo de desenvolvimento do programa, projeto ou ação, e             
tem por finalidade compreender o alcance dos objetivos propostos quando da sua            
concepção e do seu planejamento. 

A avaliação se dá por meio do relatório final e também com base nos dados obtidos                
nos processos de acompanhamento. 
 

1) Projetos de Iniciativa da Comunidade Acadêmica e Projetos Institucionais 
a) Relatório final: o envio pelos projetos ocorrerá até 15 de janeiro de 2021. O              

envio do relatório final é de responsabilidade do coordenador ou tutor,           
podendo este delegar a tarefa para o proponente, bolsista ou membro           
voluntário. 

b) Análise dos relatórios: a Coordenadoria de Política e Diversidade Cultural          
analisará os relatórios parciais até 15 de fevereiro. Será apresentado para           
equipe e posteriormente publicado em portal relatório com os dados          
sistematizados. 

c) São obrigações do projeto a entrega dos relatórios parcial e final e a             
participação no Festival de Cultura/Colóquio Observatório Cariri, a qual pode          
ser individual ou coletiva, sendo possível, por esse arranjo, que os bolsistas e             

 



 

membros voluntários escolham sua forma de participação sob a orientação          
do coordenador ou tutor do projeto. 

 
CRONOGRAMA 

Data Atividade Responsável 

10/06/2020 
Envio dos formulários para submissão dos relatórios 

parciais (Projetos da Iniciativa da Comunidade Acadêmica 
e Projetos Institucionais) 

Coordenadoria de Política 
e Diversidade Cultural 

04/08/2020 Prazo final de entrega dos relatórios parciais 
Projetos de Iniciativa da 
Comunidade Acadêmica 
e Projetos Institucionais 

04-21/08/2020 Análise dos relatórios parciais Coordenadoria de Política 
e Diversidade Cultural 

24/08/2020 
Envio dos dados sistematizados dos relatórios para a 

Coordenadoria de Artes e a Coordenadoria de Esporte e 
Cultura do Movimento 

Coordenadoria de Política 
e Diversidade Cultural 

24/08/2020 Reunião com Projetos de Iniciativa da Comunidade 
Acadêmica (Projetos de cultura - Grupo 01) 

Coordenadoria de Política 
e Diversidade Cultural 

25/08/2020 Reunião com Projetos de Iniciativa da Comunidade 
Acadêmica (Projetos de cultura - Grupo 02) 

Coordenadoria de Política 
e Diversidade Cultural 

26/08/2020 Reunião com Projetos de Iniciativa da Comunidade 
Acadêmica (Projetos de cultura - Grupo 03) 

Coordenadoria de Política 
e Diversidade Cultural 

27/08/2020 Reunião com Projetos de Iniciativa da Comunidade 
Acadêmica (Projetos de cultura - Grupo 04) 

Coordenadoria de Política 
e Diversidade Cultural 

28/08/2020 Reunião com Projetos de Iniciativa da Comunidade 
Acadêmica (Fomento à Curricularização da Cultura) 

Coordenadoria de Política 
e Diversidade Cultural e 
Divisão de Fomento à 
Curricularização da 

Cultura 

28/08/2020 
Reunião com Projetos de Iniciativa da Comunidade 

Acadêmica 
(Fomento às Atividades Esportivas e Práticas Corporais) 

Coordenadoria de Política 
e Diversidade Cultural e 

Coordenadoria de 
Esporte e Cultura do 

Movimento 

01/12/2020 
Envio dos formulários para submissão dos relatórios finais 

(Projetos da Iniciativa da Comunidade Acadêmica e 
Projetos Institucionais) 

Coordenadoria de Política 
e Diversidade Cultural 

15/01/2021 Prazo final de entrega dos relatórios finais 
Projetos de Iniciativa da 
Comunidade Acadêmica 
e Projetos Institucionais 

15/01- 
15/02/2021 Análise dos relatórios finais Coordenadoria de Política 

e Diversidade Cultural 

 

 


