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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

A CPA – Comissão Própria de Avaliação é órgão autônomo da Instituição para 

promover os processos de autoavaliação Institucional da FACEAR. A tarefa da CPA implica, 

basicamente, na promoção e coordenação de processos de avaliação interna, nos termos do 

que a Lei 10.861 de 14/04/04 dispõe. 

Assim, ao coordenar a autoavaliação, a CPA atua buscando produzir conhecimentos, 

colocando em questão o sentido do conjunto de atividades e finalidades objetivadas pela 

Instituição; identificando as causas de seus problemas e deficiências; aumentando a consciência 

pedagógica e a capacidade profissional do corpo docente e técnico-administrativo; fortalecendo 

as relações de cooperação entre as diversas comunidades; e julgando acerca da relevância 

científica e social de suas atividades e produtos.  

A avaliação interna desenvolvida na FACEAR gera um instrumento de diagnóstico para 

a tomada de decisões, já que identifica fragilidades e potencialidades, sendo este um relatório 

roteirizado pela Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº. 065, que engloba cinco eixos que 

contemplam as dez dimensões dispostas no art. 3° da Lei N° 10.861, que institui o SINAES, o qual 

também contém análises, críticas e sugestões.   

Com a autoavaliação busca-se a construção de conhecimento da realidade da 

Instituição, compreendendo os significados do conjunto de atividades, como forma de melhorar 

a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Para tanto, sistematiza e analisa 

informações, corrige rumos, eleva a qualidade das diversas atividades desenvolvidas, buscando 

aperfeiçoar a organização, a efetividade das ações e estratégias de superação de problemas. 

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. 

A CPA possui regulamentação própria, a qual pode ser observada nos relatórios da 

CPA, livro ATA e no site da instituição. 

 

 

 



 

 

A AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

O projeto de avaliação da FACEAR prima por um ambiente de avaliação constante e 

transparente, onde todos se expõem em particular a julgamentos externos. Todos os 

participantes do ambiente acadêmico devem ser avaliados e avaliar os aspectos humanos, 

físicos e estruturais da instituição de forma periódica constante. 

A avaliação dos professores, por sua vez, será efetivada dentro de concepções 

atualizadas, começará pelo seu projeto científico pedagógico que deve ser publicado em sistema 

próprio, apresentado e disponibilizado aos estudantes, coordenadores de curso, diretores e 

gestores da instituição. Além disso, o professor terá suas produções acadêmicas valorizadas e 

publicadas pela instituição em revista própria da Instituição à qual se vinculam os cursos. A 

atuação docente dos professores (didática, organização do trabalho pedagógico) será objeto de 

avaliação semestral, coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), cujos resultados 

serão discutidos em reuniões entre corpo docente e coordenadores de curso. 

Outras instâncias institucionais, como os setores de atendimento aos acadêmicos e a 

infraestrutura da FACEAR são avaliadas também semestralmente sob a coordenação da CPA. 

Essa avaliação tem por objetivo acompanhar e garantir um funcionamento de qualidade das 

atividades acadêmicas, de modo que todos os procedimentos necessários à efetivação da 

aprendizagem sejam realizados de maneira excelente. 

Com base nos processos de Autoavaliação institucional são gerados relatórios com os 

resultados da avaliação. Cada setor da instituição recebe os resultados das questões referentes 

ao seu setor da última avaliação institucional, todos os comentários feitos por alunos e 

professores, além de uma análise do percentual de satisfeitos nas últimas avaliações, para 

verificar a evolução dos serviços prestados. Neste encaminhamento a CPA solicita o envio por 

parte dos gestores, de propostas de ações a serem realizadas para a melhoria dos indicadores. 

Os resultados da avaliação dos Docentes, por parte dos alunos são encaminhados por 

e-mail para cada professor, onde o docente recebe a avaliação das disciplinas que ministrou 

aulas no semestre da Avaliação Institucional. Os coordenadores de Curso recebem a avaliação 

de todos os seus docentes, através de planilhas e do acesso aos resultados e todos os 

comentários feitos pelos alunos. De posse dessas informações os Coordenadores conversam 

individualmente com os docentes do curso, visando a melhoria do processo de ensino-



 

 

aprendizagem e consequentemente dos indicadores de satisfação dos alunos obtidos através do 

processo de Avaliação Institucional. 

 

 

PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei Nº 9.394/96) promove o 

princípio da avaliação como parte central da organização da educação nacional. Na FACEAR o 

projeto de avaliação, tem por objetivo transformar a instituição em um ambiente de avaliação 

constante e transparente. Nessa perspectiva a comunidade acadêmica desenvolve uma cultura 

da avaliação crítica, que possibilita indicar caminhos com maior precisão para a solução dos 

problemas e proporcionar avanços na qualidade da educação. 

Em 2004, foi aprovada a Portaria Nº 2.051, 09 de julho 2004, que regulamenta os 

procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

instituído na Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que prevê a criação de Comissões Próprias 

de Avaliação – CPA, com o objetivo de proceder à autoavaliação nas instituições de ensino 

superior.  

A CPA da FACEAR, desenvolve o assessoramento e acompanhamento da execução da 

política de avaliação institucional, observada a legislação pertinente. 

O Regulamento da Comissão Própria de Avaliação − CPA da FACEAR estabelece a 

finalidade, as competências e atribuições, a composição e mandato e o funcionamento da CPA. 

Esse documento demonstra como a CPA pode colaborar para a melhoria das ações realizadas 

na instituição tendo como base a política de avaliação institucional. 

Na FACEAR a CPA tem as seguintes atribuições: 

- Assessorar os setores responsáveis pelas avaliações; 

- Acompanhar a execução da política da avaliação institucional, observada a legislação 

pertinente; 

- Zelar pela qualidade das avaliações; 

- Sistematizar os processos de avaliação internos e externos; 

- Prestar informações sobre a avaliação institucional ao Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais, sempre que solicitadas; 



 

 

- Desenvolver estudos e análises, visando o fornecimento de subsídios para fixação, 

aperfeiçoamento e modificação da política da avaliação institucional; 

- Analisar as avaliações dos diferentes segmentos; 

- Colaborar com os demais setores da Instituição, no planejamento dos programas de 

avaliação institucional; 

- Desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas na área da sua competência. 

 

 

METODOLOGIA E DIMENSÕES NO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

Conforme determina as diretrizes da CONAES, o processo de autoavaliação possui 3 

(três) etapas distintas e interdependentes: Preparo; Desenvolvimento e Consolidação. Cada 

etapa é subdividida em ações específicas, a saber: 

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 Final; 

• Divulgação/comunicação; 

• Balanço crítico. 

Ainda se inclui uma etapa de execução, a qual está descrita abaixo: 

Execução:  

• Pontos de Melhoria; 

• Estratégias de correção; 

• Implantação de melhorias. 



 

 

O resultado da autoavaliação é realizado através de uma retrospectiva crítica, 

configurando um diagnóstico para explanação dos vários propósitos institucionais e assim 

realizar uma avaliação que proporcione a melhoria e o fortalecimento institucional. 

Com o diagnóstico concluído, constrói-se a base de dados necessários ao 

desdobramento dos indicadores e variáveis específicas levando-se em consideração as 

dimensões que serão o foco da avaliação, que se encontram descritos no Art. 3º da Lei 10.861, 

conforme reprodução abaixo e tendo como parâmetros as diretrizes, critérios e estratégias para 

o processo de avaliação, em conformidade os princípios e indicadores estabelecidos pela 

CONAES: 

Dimensões que devem ser o foco da avaliação: 

1. Missão e PDI da Instituição; 

2. Política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão; 

3. Responsabilidade social da IES; 

4. Comunicação com a sociedade; 

5. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e técnico-administrativo; 

6. Organização de gestão da IES; 

7. Infraestrutura física; 

8. Planejamento de avaliação; 

9. Políticas de atendimento aos estudantes; 

10. Sustentabilidade financeira. 

A aplicação dos questionários da Avaliação Institucional é realizada de forma on-line 

através do Portal do Aluno e do Portal do Professor. Outra reformulação nos questionários 

ocorreu no ano de 2015, quando ocorreu a padronização das escalas de satisfação de todos os 

instrumentos de coleta de dados, possibilitando assim a comparação entre os itens. 

 

 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

 

A participação da comunidade acadêmica na autoavaliação é efetivada através de 

diversas formas. Quer seja como membro direto da Comissão Própria de Avaliação - CPA, ou por 



 

 

meio de participação em reuniões, palestras, painéis de discussão ou preenchimento de 

questionários avaliativos e outros colegiados. 

A avaliação, na FACEAR, tem como princípio, atuar de forma organizada e destacada no 

sistema educacional. Por meio dos resultados da avaliação interna e externa são obtidas 

informações para o diagnóstico e prognóstico, tendo em vista a qualidade do processo de 

aprendizagem, avalia-se para melhor garantir a construção do conhecimento. Além disso, os 

resultados das avaliações servem como indicador principal para alocação dos recursos.  

Assim, a Avaliação Institucional é um instrumento fundamental para o 

acompanhamento contínuo das atividades desenvolvidas nas áreas administrativa e acadêmica 

da Instituição. Uma ação de grande importância que possibilita a Instituição a defrontar-se com 

a sua realidade por meio de instrumentos estruturados e seguros, onde a comunidade 

acadêmica, estudantes, professores e coordenadores expressam suas análises com relação à 

qualidade do ensino e a infraestrutura. 

Os resultados são validados e passam a compor os processos e rotinas da Instituição 

com ações que buscam propor mudanças visando sempre à melhoria e a qualidade do trabalho 

desenvolvido no sentido de criar um ambiente propício à aprendizagem. Nesse momento os 

coordenadores de cursos iniciam os trabalhos de devolutiva dos resultados da Avaliação 

Institucional para os professores, representantes de turmas e estudantes com a intenção de 

divulgar, discutir os problemas e apresentar alternativas que proporcionem melhorias para o 

curso e, consequentemente para a Instituição. 

O coordenador de cada curso analisa e entrega a avaliação de cada professor de forma 

individual, com o intuito de aprimorar o processo de ensino. Por meio de reuniões com os 

representantes de turma, a coordenação de curso divulga e debate as potencialidades e 

deficiências de cada turma, na busca de propostas e soluções que aperfeiçoem o processo de 

aprendizagem. Os resultados das avaliações e reuniões com professores e representantes de 

turma são avaliados pelo Colegiado do Curso. Desta forma, são propostas ações para viabilizar 

a melhoria contínua no processo de ensino e aprendizagem. 

Quanto às avaliações externas, tem-se o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

– ENADE, o qual tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes com relação aos 

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação, o 

desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação 



 

 

geral e profissional, e o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e 

mundial, integrando o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, 

juntamente com a avaliação institucional e a avaliação dos cursos de graduação. 

Da mesma forma que se faz com os resultados da avaliação interna, os resultados do 

ENADE são divulgados e debatidos com a direção da FACEAR< colegiado do curso e com corpo 

docente. A partir destes debates, são definidas ações no sentido de promover uma melhoria 

contínua no processo de ensino e aprendizagem dos cursos. 

 

 

COMPOSIÇÃO DA CPA 

 

A CPA atua com autonomia em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 

existentes na FACEAR. A Comunidade Acadêmica participa do processo de Autoavaliação 

Institucional tanto por meio de representatividade na Comissão Própria de Avaliação, como 

também sendo avaliadores. 

A Comissão Própria de Avaliação é constituída por ato do dirigente máximo da 

instituição de ensino superior, com no mínimo 1 (um) representante de cada segmento e 

assegurada a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica: 

1) representante discente,  

2) representante docente,  

3) representante do corpo técnico-administrativo e,  

4) representante da sociedade civil organizada,  

É vedada a composição que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos, em 

consonância com a 10.861, de 14/04/2004. 

Para o desenvolvimento dos trabalhos a CPA conta com a instalação de sala privativa 

com toda estrutura necessária para o desenvolvimento dos trabalhos. 

 

 

 

 



 

 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E AVALIAÇÕES EXTERNAS: ANÁLISE E DIVULGAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

 

Com relação aos processos de Avaliação Institucional instituídos a partir da criação do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES pela Lei 10.861/04, a FACEAR 

apresenta Conceito Institucional (CI) 4 e Índice Geral de Cursos (IGC) 4 e Conceito Institucional 

EaD (CI-EaD) 4. 

Os resultados da Avaliação Institucional são disponibilizados para a comunidade 

acadêmica através de canais diversificados. Além dos resultados de cada questão, também foi 

preparada uma devolutiva com as principais ações realizadas em decorrência dos processos 

avaliativos.  

Os resultados do processo de autoavaliação, são publicados aos interessados, como 

forma de buscar o comprometimento dos envolvidos. Esta é a etapa que garante a credibilidade 

ao processo, porque os que participaram diretamente da avaliação e a comunidade externa 

precisam tomar conhecimento dos resultados da avaliação que realizaram. Devido a este fato, 

se faz necessário que os resultados sejam divulgados, por meio eletrônico, impresso e reuniões 

junto à comunidade acadêmica. Ainda, quando apropriado, deve haver a discussão dos 

resultados pelos coordenadores, gestores e demais envolvidos da gestão dos cursos e da IES, 

para que as mudanças e correções se procedam de forma integrada e sistêmica.  

A divulgação para a comunidade deve ser rápida, sistemática e permanente dos 

resultados parciais e gerais da avaliação interna. São utilizados vários canais para a 

comunicação, as redes sociais, com comunicados e vídeos, meios impressos como boletins, 

cartazes, panfletos, além da disponibilização do relatório final em edital e no site da Faculdade. 

A comunicação, nesse caso, leva em conta a clareza das informações e caráter analítico 

e interpretativo dos resultados, considerando a diversidade de leitores. Além disso, o relatório 

apresenta sugestões, dentre aquelas formuladas nos planos de ações, para melhorias de 

natureza administrativa, política e pedagógica a serem implementadas. 

Caberá à FACEAR transformar seus resultados em ações, valorizando a participação da 

comunidade acadêmica no processo de avaliação institucional. A finalidade central do processo 

avaliativo é promover a realização autônoma do projeto institucional, de modo a garantir a 



 

 

qualidade acadêmica no ensino, na pesquisa, na extensão, na gestão e nas ações de 

responsabilidade social. 

 

 

RELATÓRIOS DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

A autoavaliação é capaz de realizar uma retrospectiva crítica, configurando um 

diagnóstico para explicitação dos vários propósitos institucionais e assim realizar uma avaliação 

que proporcione a melhoria e o fortalecimento institucional. 

Na conclusão desse diagnóstico, se construiu a base de dados necessários ao 

estabelecimento dos indicadores e variáveis específicas levando-se em consideração as 

dimensões que são o foco da avaliação, que se encontram explicitados no Art.3º da Lei n.10.861, 

tendo como parâmetros as diretrizes, critérios e estratégias para o processo de avaliação, em 

conformidade os princípios e indicadores estabelecidos pela CONAES. 

Focada nos aspectos macro institucionais e protagonizada pela CPA, a avaliação interna 

tem como foco principal captar os aspectos administrativos e a maneira como os alunos e 

colaboradores perceberem o conjunto de atividades que a instituição oferta. Esta avaliação tem 

como função a complementação da avaliação interna (curso) realizada pela IES. Desta avaliação 

será gerado o Plano de Gestão Institucional, o qual possui os seguintes eixos: 

A apresentação de relatório é uma das etapas da avaliação interna e deve abranger as 

seguintes dimensões legais: 

 

A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).  

 

1. A política para o ensino, pesquisa, extensão e as respectivas normas de 

operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas 

de pesquisa, de monitoria e demais modalidades.  

2. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se 

refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, 

à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.  

3. A comunicação com a sociedade.  



 

 

4. As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de 

trabalho.  

5. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 

mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos 

decisórios.  

6. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação.  

7. Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados 

e eficácia da autoavaliação institucional.  

8. Políticas de atendimento aos estudantes.  

9. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade 

dos compromissos na oferta da educação superior. 

10. Cumpre à CPA primar pela transparência e visibilidade de suas incumbências, 

sendo suas ações e resultados amplamente divulgados através de dispositivos eletrônicos, 

impressos ou verbalmente.  

11. O questionário da CPA será constantemente revisado, com o objetivo de 

explorar ao máximo a capacidade de melhor atuar sobre os respectivos eixos. 

 

Para a elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional, a CPA realiza a coleta de 

dados sistematizando informações obtidas nas Coordenações de Curso, nos diversos setores da 

Instituição, bem como nos dados da própria Avaliação Institucional, realizada semestralmente 

pela CPA e dados oriundos dos processos de avaliação externa. 

Os dados referentes aos diversos setores da Instituição são encaminhados para a CPA 

que faz a compilação e análise dessas informações. Os resultados são inseridos no Relatório de 

Autoavaliação Institucional nos seus respectivos eixos e dimensões de acordo com as resoluções 

e portarias do SINAES. 

O Relatório de Autoavaliação se constitui em um importante instrumento para a revisão 

das ações institucionais. Neste sentido o mesmo deverá ser elaborado, obedecendo à legislação 



 

 

vigente, incluindo a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES N°. 065, a qual prevê o roteiro a ser 

seguido. Neste sentido, o Relatório será composto de: 

a) Introdução: onde deve constar os dados da instituição, a composição da CPA e o 

planejamento estratégico de autoavaliação, deverão ainda ser informados, o ano e o período ao 

qual o relatório se refere. Deve ser também informado se o relatório é parcial ou integral.  

b) Metodologia: deverão ser descritos os instrumentos utilizados para coletar os dados, 

os segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil, consultados e as técnicas 

utilizadas para a análise dos dados. 

c) Desenvolvimento: nesse campo devem ser apresentados os dados e as informações 

relativas a cada eixo/dimensão, de acordo com o PDI e a identidade da instituição.  

d) Análise dos Dados e das Informações: devem ser apresentados os dados conclusivos 

obtido no conjunto das avaliações, apontando para as medidas que serão tomadas com base 

nos mesmos.  

e) Ações previstas com base na análise dos dados: Deverá ser apresentado o 

planejamento das ações no sentido de conferir sempre maior qualidade aos processos de gestão 

acadêmica. Infraestruturas e de ensino da nossa instituição. 

O Relatório é a parte final do processo de autoavaliação, sendo este o documento que 

norteia e subsidia a elaboração do planejamento. Espera-se sempre que este forneça os 

elementos necessários para a continua melhoria das ações institucionais. 

 

  



 

 

PORTARIA Nº 21 DE 21/09/2020. 

 
Regulamenta a CPA – Comissão Própria de 
Avaliação na FACEAR – Faculdade Educacional 
Araucária. 
 

 Art.1º - A CPA é um órgão autônomo responsável pela coordenação da Autoavaliação 

Institucional, de acordo com os seguintes critérios a saber:    

 II - O mandato da CPA será de dois anos, podendo ser reconduzida por mais um 

mandato, conforme determinação da Direção Geral; 

 III - A nomeação da Comissão Própria de Avaliação é da competência da Direção Geral 

da Instituição e, poderá ser feita por portaria; 

 IV - A nomeação de nova Comissão será feita preferencialmente no mês de dezembro, 

para início de mandato no mês subsequente; 

 V - Obrigatoriamente a CPA será composta de forma equitativa, por representantes das 

comunidades técnico-administrativa, docente, discente e comunidade civil organizada. 

 VI - A sede da CPA será a mesma da Ouvidoria, onde se realizarão as reuniões dos 

membros que a compõem, no mínimo quatro vezes por ano; 

 VII - O processo de escolha iniciará por meio de publicação de edital de convocatória 

geral, exposta na sede da CPA entre 15 de outubro e trinta de novembro do ano em que findar 

o mandato e não haja recondução 

 VIII - A escolha dos membros representantes se fará por indicação das respectivas 

comunidades junto à CPA durante o mês de novembro; 

 IX - Havendo mais de um interessado em participar, a escolha competirá ao Conselho 

Acadêmico Superior (CAS); 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.  

 

Curitiba, 21 de setembro de 2020. 

 

Rejeane Alexandre Coelho 

Direção Geral  

Faculdade Educacional Araucária – Campi Curitiba 


