
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

ATIVIDADES DA CPA 

A avaliação interna desenvolvida na FACEAR gera um instrumento 

de diagnóstico para a tomada de decisões, já que identifica 

fragilidades e potencialidades. Trata-se de uma atividade 

fundamental para busca da excelência educacional. Sendo assim, a 

CPA fomenta a autoavaliação como prática cultural da Instituição, 

oportunizando a participação das comunidades envolvidas, 

buscando assim a sensibilização para a participação democrática, 

em favor da dignidade humana. 

Os questionários propostos pela CPA geram 
mudanças positivas! Transforme sua 
avaliação em melhoria para todos! 

A CPA tem o seu funcionamento permanente coletando dados de 

forma qualitativa, através dos seguintes instrumentos de avaliação: 

avaliações externas, relatos da Ouvidoria, relatos da Coordenação 

Pedagógica, informes das coordenações de cursos, reuniões 

pedagógicas, reuniões de colegiado, reuniões de diretórios 

acadêmicos e reuniões com representantes de turmas; quanto de 

forma quantitativa, por meio de e questionários estruturados 

colocados à disposição para que os segmentos da comunidade 

acadêmica possam respondê-los via WEB; os quais constam em 

calendário acadêmico.Tais ações possibilitam uma avaliação 

continua e diagnóstica, o que propicia um fluxo informacional que 

enriquece o diagnóstico, bem como atenção e agilidade no 

atendimento das respectivas melhorias. 
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ENTENDA UM POUCO MAIS! 

Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimen-

são 8 do SINAES (Planejamento e Avaliação). Inclui também um 

Relato Institucional, que descreve e evidencia os principais 

elementos do seu processo avaliativo (interno e externo) em relação 

ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), incluindo os 

relatórios emanados pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), do 

período que constituiu o objeto de avaliação. 

Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional: contempla as dimensões 1 

(Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional) e 3 

Responsabilidade Social da Instituição) do SINAES. 

Eixo 3 - Políticas Acadêmicas: abrange as dimensões 2 (Políticas para 

o Ensino, Pesquisa e Extensão), 4 (Comunicação com a Sociedade) e 9

(Políticas de Atendimento aos Discentes) do SINAES.

Eixo 4 - Políticas de Gestão: compreende as dimensões 5 (Políticas de 

Pessoal), 6 (Organização e Gestão da Instituição) e 10 

(Sustentabilidade Financeira) do SINAES.

Eixo 5 - Infraestrutura Física: contempla a dimensão 7 (lnfraes-

trutu ra Física) do SI NAES. 

COMPOSIÇÃO DA CPA 

A composição da CPA da Facear - Fazenda Rio Grande contempla 

quatro comunidades: a comunidade docente, a comunidade 

discente, a comunidade técnico-administrativa, e a comunidade civil 

organizada, sendo que cada uma conta com um representante na 

comissão. 

Ato de designação da CPA: Portaria de nomeação nº 05 de 

03/03/2017. 

Período de mandato da CPA: dois anos (2017-2019). 


