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Agora é a sua vez de usar 
seu bom senso e avaliar.

[A avaliação institucional 
está relacionada]   

ao aprofundamento dos 
compromissos sociais das 
instituições de educação 
superior, por meio da 
valorização de sua 
missão pública, da 

promoção dos valores 
democráticos, do respeito 

à diferença e à 
diversidade, da 

armação da autonomia 
e da identidade 

institucional.

http://portal.inep.gov/
avaliacao-institucional



Agora que você entendeu como o que é e 
como funciona a CPA, participe ativamente 
como membro ou de maneira colaborativa, 
por meio, das pesquisas que tem a função 
de identificar as condição de ensino, de 
gestão e tornar-se uma ferramenta, 
poderosa, de avaliação continua e melhoria 
da instituição.

CPA Comissão Própria de Avaliação é uma  
responsável por planejar, organizar e aplicar uma 
avaliação interna da Instituição de Ensino Superior 
(IES). Ela é composta por diferentes membros da 
comunidade acadêmica, como representantes dos 
setores administrativos, professores, estudantes e 
da sociedade civil organizada.

A  exigência de uma comissão, avaliadora nas IES 
surgiu com a Lei Federal nº 10.861/04, que 
instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (SINAES) obrigando todas as IES 
a criarem suas próprias comissões para avaliar o 
andamento de todos os processos educacionais e 
administrativos das faculdades e universidade 
públicas e privadas.

Os resultados obtidos com as pesquisas, e 
avaliações aplicadas pela  são tratados e CPA
expressos, de maneira sintetizada, por meio de 
relatórios e de mandados a direção da IES que 
utilizará esse instrumento como subsídio para a 
tomada de decisão nas ações de melhoria da IES. 
Além disso, é um dos principais critérios para o 
reconhecimento ou renovação de conhecimento de 
cursos de graduação e pós graduação exigidos pelo 
Ministério da Educação - MEC.

-_Politicas de pessoal, carreiras do corpo 
docente e do corpo técnico administrativo.

-_Comunicação com a sociedade;

E dentro desses eixos outras dimensões, 
também são abordadas como:

-_Política de atendimento aos estudantes e 
egressos;
-_Sustentabilidade social da instituição;

A CPA, por meio de formulários, realiza diversas 
pesquisas de auto avaliação que consideram cinco 
eixos temáticos, são eles:

Planejamento e Avaliação Institucional

Acesse: www.facisaba.com.br/?pg=cpa

Desenvolvimento Institucional

Políticas Acadêmicas

Políticas de Gestão
Infraestrutura
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O QUE É UMA CPA?

O QUE É AVALIADO PELA CPA?
COMO ISSO ACONTECE?

Você tem alguma dúvida 
acerca da CPA? Além disso, 
quais outros assuntos você 
gostaria de entender mais?


	Página 1
	Página 2

