
 

 

CPA – Comissão Permanente de Avaliação 

Com o objetivo de desenvolver uma “cultura da Auto-Avaliação”, 
sensibilizando a comunidade acadêmica – corpo técnico-
administrativo, professores, alunos e comunidade externa – da 
necessidade de autocrítica e revisão das ações projetadas e 
integrando-a aos processos de planejamento, decisão e projeção 
de ações futuras da Faculdade dos Carajás será implementada o 
Programa de Auto-Avaliação Institucional que, naturalmente, 
trará em seu bojo a avaliação dos Cursos de Graduação e de Pós-
graduação, em todas as suas áreas de atuação, de maneira ética, 
coletiva, participante e livre de ameaças, bem como em 
consonância com as diretrizes dos projetos pedagógicos dos 
cursos e o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Roteiro 
Auto-Avaliação Institucional 2004 orientações gerais, publicação 
da CONAES/INEP. 

JUSTIFICATIVA 

A Faculdade dos Carajás compreende que a Avaliação Institucional 
é um componente essencial do planejamento e da gestão, além de 
ser um fator de sustentação do processo de reflexão coletiva 
sobre o alcance e cumprimento de suas aspirações expressas no 
seu Projeto Institucional e no seu Plano de desenvolvimento 
Institucional. Como SOBRINHO (1995, p. 44) bem nota: 

Uma Avaliação Institucional é uma ação envolvente que mobiliza o 
conjunto da Universidade. Não é neutra nem inócua. Produz juízos 
e reafirma valores que intervêm qualitativamente nos processos 
sociais da instituição 

Consciente de sua responsabilidade social de oferecer Ensino, 
Pesquisa e Extensão de qualidade para o desenvolvimento da 
Amazônia, a Faculdade dos Carajás criou sua primeira Comissão de 
Avaliação em 2016 e tem praticado a avaliação institucional, 
além de várias outras avaliações focalizadas. 

A Faculdade dos Carajás entende que o acompanhamento de seus 
resultados, do conhecimento que produz, do profissional que 
forma e do impacto que ambos exercem no desenvolvimento da 
região são questões cujas respostas exigem auto-avaliação. 
Constituem desafios para refletir sobre suas práticas, julgar 
valores, medir efetividade e desencadear políticas referenciadas 
em sua missão institucional, que consiste em oferecer educação 
de excelência, enfatizando a importância da qualidade, para 
formar profissionais capacitados, éticos e conscientes do seu 
compromisso para com o desenvolvimento do Estado do Pará, da 
região Norte e da nação. 

OBJETIVOS DA AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA FACULDADE DOS 
CARAJÁS  



 

• Construir e estimular a adoção de uma postura de autocrítica 
da comunidade acadêmica 

• Estabelecer um sistema abrangente e contínuo de avaliação 
institucional que dê suporte efetivo ao planejamento e à gestão 
da Faculdade; 

• Motivar elementos que permitam a formulação, a revisão e o 
aprimoramento das aspirações institucionais à realidade 
cotidiana da instituição; 

• Gerar um processo permanente e participativo de mobilização, 
discussão e compromisso em torno dos objetivos institucionais e 
dos meios para sua consecução; 

• Favorecer a integração e a autoconsciência institucionais. 

  

REQUISITOS DA AVALIAÇÃO INTERNA: AUTO-AVALIAÇÃO 

•Existência de uma equipe de coordenação; 

• Participação dos integrantes da Instituição; 

• Compromisso explícito por parte dos dirigentes da IES; 

• Informações válidas e confiáveis; 

• Uso efetivo dos resultados 

  

 BASE LEGAL 

Lei nº. 9.394/1996 – LDB: em seu art. 9º, inciso VI explicitou a 
responsabilidade da união em “assegurar processo nacional de 
avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e 
superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando 
a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino”. 

Lei nº. 10.172/2001 – Plano Nacional de Educação 

Portaria Ministerial nº. 2.051/2004, de 09/07/2004 – Regulamenta 
os procedimentos de avaliação do SINAES. 

Lei nº. 10.861/2004, de 14/04/2004 - Institui o SINAES (Sistema 
Nacional da Avaliação da Educação Superior), que tem como um dos 
componentes a Avaliação Institucional e está relacionada: 

• à melhoria da qualidade da educação superior; 

• à orientação da expansão de sua oferta; 



 

• ao aumento permanente da sua eficácia institucional e 
efetividade acadêmica e social; 

• ao aprofundamento dos compromissos e responsabilidades 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 afirmação da autonomia 
e da identidade institucional. 

  

INSTRUMENTOS 

O diagnóstico dos cursos, visando identificar problemas e 
necessidades de possíveis mudanças e inovações exigidas pelo 
mercado de trabalho, contará com a participação de discentes, 
docentes, corpo técnico-administrativo e comunidade, de acordo 
com o quadro subseqüente: 

  

CURSO DE GRADUAÇÃO 
INSTRUMENTOS QUEM AVALIA O QUE AVALIA 

Questionário 1 Discentes Curso, coordenação de curso, auto-
avaliação, instituição, disciplina, 
corpo técnico-administrativo 

Questionário 2 Docentes Curso, coordenação do curso, 
disciplina ministrada, auto-
avaliação, desempenho discente, 
instituição, corpo técnico-
administrativo 

Questionário 3 Corpo técnico-
administrativo 

Ambiente de trabalho, condições de 
trabalho, auto-avaliação, instituição 

Questionário 4 Comunidade e 
mercado de 
trabalho 

Instituição 

  
  
Perguntas Frequentes: 
  
1. O que é a CPA? 
A CPA é a Comissão Própria de Avaliação. Ela está vinculada à 
Direção Acadêmica e foi instituída para atender a lei 10.861 de 
14 de abril de 2004 que implantou o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (SINAES). Ou seja, é uma 
obrigação da instituição possuir uma CPA. 
 
2. O que a CPA faz?  
A CPA é um órgão com atuação autônoma em relação aos conselhos e 
demais órgãos colegiados existentes na instituição e tem por 
princípio e finalidade contribuir para a melhoria contínua da 
instituição em todos os seus aspectos. A ela compete coordenar e 
conduzir os processos de avaliação interna e servir de interface 
entre o MEC e a IES nos processos avaliativos externos 



 

 
3. Como a CPA procura alcançar seu objetivo?  
Institucionalizando a cultura da autoavaliação em todos os 
ambientes e espaços da Faculdade dos Carajás, mantendo de forma 
sistemática e regular o processo de autoavaliação institucional 
e cumprindo com responsabilidade as exigências legais. Mantendo 
um diálogo permanente e constante com as unidades acadêmicas e 
administrativas da instituição. 
 
4. O que a CPA precisa para atingir esses objetivos?  
Para que a CPA cumpra seu papel de forma excelente ela precisa 
contar com o suporte de toda a comunidade acadêmica e 
administrativa. 
 
5. Qual a importância da CPA?  
Além do papel de fornecedora de informações para o MEC, a CPA 
tem um papel importante na avaliação institucional externa, pois 
seu trabalho é avaliado dentro do Eixo 1 do instrumento de 
avaliação do MEC, que representa pelo menos 30 por cento da nota 
que a instituição recebe. A CPA produz os relatórios que 
subsidiam a avaliação pelo MEC do Plano de Desenvolvimento 
Institucional. 
 
6. Quem participa CPA?  
Ela é composta de representantes do quadro docente, discente e 
administrativo da Faculdade dos Carajás além de representantes 
da comunidade externa. O coordenador da CPA é apontado pela 
instituição. Os demais membros são escolhidos pelos pares. Todos 
os membros têm mandatos de três anos, podendo ser reconduzidos 
para um novo termo. 
 


