Comissão Própria de Avaliação (CPA)
Sensibilização da Comunidade

cpa.arq@ifsp.edu.br
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CPA
A CPA está prevista na
Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004
que instituiu o
Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
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SINAES
◼

É formado por três componentes principais:
 Avaliação

das instituições, dos cursos e do desempenho dos
estudantes.

◼

Os principais objetivos da avaliação envolvem melhorar o
mérito e o valor das instituições, áreas, cursos e
programas, nas dimensões de ensino, pesquisa, extensão,
gestão e formação; melhorar a qualidade da educação
superior e orientar a expansão da oferta, além de promover a
responsabilidade social das Instituição de Ensino Superior
(IES), respeitando a identidade institucional e a autonomia de
cada organização.
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Avaliações
◼

A legislação prevê os seguintes processos de avaliação:
 Avaliação

das IES:

Avaliação interna (Autoavaliação coordenada pela CPA)
◼ Avaliação externa (realizada por comissões externas designadas pelo INEP
para visita in loco)
◼

 Avaliação
 Exame

dos Cursos de Graduação

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)
é uma autarquia federal vinculada ao MEC.
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Função da CPA
◼

A função da CPA é coordenar a Autoavaliação Institucional,
desde a elaboração do método, passando pela sua
implementação e pela sistematização dos resultados, até a
redação do relatório final que por força de lei é enviado ao
INEP/MEC todos os anos no mês de março.
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A CPA
◼

Ela é composta por representantes externos (sociedade civil)
e internos ao IFSP (professores, alunos e técnicoadministrativos).

◼

CPA Araraquara gestão 2018/2020:
DE SOUZA TARALLO –Representante Docente
 ADRIANA SCALIZE –Representante Técnico-Administrativo
 ALESSANDRA DUTRA ANASTÁCIO –Representante Discente
 CAMILA CAPACLE PAIVA –Representante da Sociedade Civil
 GABRIELA CASTRO SILVA CAVALHEIRO–Representante Docente
 PEDRO HENRIQUE SOARES MARQUES FRONER –Representante Discente
 ANDRÉ
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Avaliação Interna
◼

A avaliação institucional é um processo que deve estar articulado com
todos os demais processos de gestão estratégica e de construção
do projeto institucional, de modo a fornecer subsídios para a tomada
de decisões e a correção de desvios e eventuais problemas na
instituição.
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Avaliação Interna
◼

Visa o desenvolvimento de uma cultura avaliativa que atenda a
interesses da comunidade:
 Produzir

conhecimento;
 Questionar os sentidos das atividades e finalidades da instituição;
 Identificar as causas de problemas e deficiências;
 Aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional dos docentes e
funcionários;
 Fortalecer relações de cooperação entre os atores institucionais;
 Julgar a relevância científica e social das atividades e produtos da instituição;
 Prestar contas à sociedade;
 Efetivar a vinculação da Instituição com a comunidade.
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O relatório
◼

O relatório final subsidia o planejamento administrativo e
pedagógico do IFSP e é usado pelo INEP/MEC no
recredenciamento institucional e no reconhecimento e
renovação dos cursos superiores.
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Eixos e Dimensões do Questionário
Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição
Eixo 3: Políticas Acadêmicas
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes
Eixo 4: Políticas de Gestão
Dimensão 5: Políticas de Pessoal
Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
Eixo 5: Infraestrutura Física
Dimensão 7: Infraestrutura Física
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Etapas da Avaliação Interna
1ª etapa: preparação
• Constituição da CPA
• Sensibilização
• Elaboração do projeto de avaliação

2ª etapa: desenvolvimento
• Ações
• Levantamento de dados e informações
• Análise das informações – relatórios parciais

3ª etapa: consolidação
• Relatório
• Divulgação
• Balanço crítico
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Como a CPA pode te ajudar?

Perguntas?
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