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1. Apresentação 

 

Antecedentes: A implementação da Comissão Própria de Avaliação – CPA nas instituições 

de Ensino Superior 

 

Baseado na Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004 o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), implementou a CPA-Comissão Própria de Avaliação nas 

instituições de ensino superior, conforme demonstrada no Art 11 e 12 reproduzido: 

 

Art. 11. Cada instituição de ensino superior, pública ou privada, constituirá 

Comissão Própria de Avaliação - CPA, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

publicação desta Lei, com as atribuições de condução dos processos de avaliação 

internos da instituição, de sistematização e de prestação das informações 

solicitadas pelo INEP, obedecidas as seguintes diretrizes: 

I - constituição por ato do dirigente máximo da instituição de ensino superior, ou por 

previsão no seu próprio estatuto ou regimento, assegurada a participação de todos 

os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada, e 

vedada a composição que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos; 

0II - atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 

existentes na instituição de educação superior. 

Art. 12. Os responsáveis pela prestação de informações falsas ou pelo 

preenchimento de formulários e relatórios de avaliação que impliquem omissão ou 

distorção de dados a serem fornecidos ao SINAES responderão civil, penal e 

administrativamente por essas condutas. 

Além disso, a Portaria MEC n.º 2.051, de 09 de julho de 2004, demonstra que os 

procedimentos de avaliação do SINAES-Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior, instituído na Lei no 10.861, de 14 de abril de 200, estabeleceu no Art. 7º e Art. 

8º: 

Art. 7o As Comissões Próprias de Avaliação (CPAs), previstas no Art. 11 da Lei no 

10.861, de 14 de abril de 2004, e constituídas no âmbito de cada instituição de  
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educação superior, terão por atribuição a coordenação dos processos internos de 

avaliação da instituição, de sistematização e de prestação das informações 

solicitadas pelo INEP. 

§ 1o As CPAs atuarão com autonomia em relação a conselhos e demais órgãos 

colegiados existentes na instituição de educação superior; 

§ 2o A forma de composição, a duração do mandato de seus membros, a 

dinâmica de funcionamento e a especificação de atribuições da CPA deverão ser 

objeto de regulamentação própria, a ser aprovada pelo órgão colegiado máximo 

de cada instituição de educação superior, observando-se as seguintes diretrizes: 

I - necessária participação de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica (docente, discente e técnico-administrativo) e de 

representantes da sociedade civil organizada, ficando vedada à existência 

de maioria absoluta por parte de qualquer um dos segmentos 

representados; 

II - ampla divulgação de sua composição e de todas as suas atividades. 

Art. 8o As atividades de avaliação serão realizadas devendo contemplar a análise 

global e integrada do conjunto de dimensões, estruturas, relações, compromisso 

social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais da instituição de 

educação superior. 

Em função disso, atualmente há um novo tipo de avaliação das instituições de ensino 

superior no Brasil. 

2. Objetivo 

A FATEF - Faculdade de Tecnologia de São Vicente tem uma Comissão Própria 

de Avaliação (CPA) que faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES) do Ministério da Educação e está baseado nos antecedentes acima 

supra citados. Em função disso, ela (CPA) tem por principal objetivo coordenar a 

Comissão de Avaliação Institucional – CAI, e as sub-comissões do sistema de auto-

avaliação da FATEF. Desta forma, sendo a principal responsável pela avaliação e 

condução dos processos auto-avaliativos, organização e prestação de informações aos  
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órgãos competentes no MEC, este processo deverá obter informações do Projeto de 

Desenvolvimento Institucional – PDI. Assim, a CPA torna-se um órgão com atuação 

autônoma na IES conforme ilustrou os antecedentes acima supra citado. A finalidade 

dela é atuar em todos os setores da IES, pois além de coletar os dados na IES ela, 

realiza o acompanhamento das atividades desenvolvidas e auxilia o planejamento do 

ensino, da pesquisa, da extensão, com a finalidade de obter uma melhor qualidade no 

ensino. Prevalecendo a orientação da expansão, respeitando a diversidade, a 

autonomia e a identidade da IES. Com isso, na CPA ficarão disponíveis o Projeto de 

Avaliação Institucional e todos os documentos de apoio e as contribuições recebidas 

pelas subcomissões fundadas na seguinte composição: 

1. Coordenador da CPA 

2. Representante Técnico administrativo ( até 02 membros) 

3. Representante docente ( até 02 membros) 

4. Representante discente ( até 2 membros) 

5. Representante da sociedade civil ( até 2 membros) 

 

O mandato dos membros será de  02 anos podendo prorrogar para 4 anos. 

 

Neste sentido, cada uma das Comissões Próprias de Avaliação - CPAs das 

Instituições de Ensino Superior é parte integrante do SINAES, estabelecendo um elo 

entre o projeto específico de auto-avaliação institucional e o conjunto do sistema de 

educação superior do país.  
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 Os valores que permeiam todo o programa de ação da FATEF, fundamentam-se nos 

princípios apresentados a seguir. 

 

Satisfação do cliente 

Todo o esforço é dirigido à satisfação do cliente, razão da sua existência. Por esse motivo a 

FATEF opera em estreita relação com o cliente. Os atributos que têm valor para o cliente, 

que elevam sua satisfação e que determinam sua preferência constituem o foco de seu 

sistema de qualidade. 

 

Busca de melhoria contínua 

O modelo de gestão persegue de forma sistemática a inovação e a melhoria contínua de 

todos os seus processos, o que permite uma otimização constante da produtividade da 

FATEF e da qualidade dos seus produtos e serviços. 

 

Valorização dos recursos humanos 

A chave principal do sucesso da instituição fundamenta-se nas competências e habilidades 

das pessoas que formam o seu corpo social, uma fonte de idéias que gera a melhoria dos 

processos de gestão, dos produtos e dos serviços. 

 

Inovação constante de produtos e serviços 

A FATEF é valorizada e percebida por meio da qualidade dos produtos e serviços ofertados, 

como fruto do esforço e da inteligência do seu quadro de pessoal comprometido com a 

inovação permanente. 
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Construção de parcerias 

A construção de uma parceria Escola/Empresa/Indústria, baseada na compreensão de que 

nenhum desses parceiros possui o monopólio da sabedoria, é um valor permanente. É nesta 

relação de equilíbrio que a FATEF abre uma via de comunicação e cooperação, favorecendo 

uma preparação mais eficaz de jovens e adultos visando à sua inserção profissional no 

mundo do trabalho.  

 

Comprometimento social 

A contribuição ao desenvolvimento econômico e social implica responder às necessidades do 

mercado e da comunidade, tendo em conta: 

 

I. O nível e a extensão das qualificações transmitidas aos trabalhadores e requeridas pelas 

empresas; 

 

II. A evolução do sistema de formação profissional compatível com as evoluções técnicas e 

econômicas; 

 

III. A capacidade de rendimento quando da orientação qualitativa e quantitativa dos 

diferentes fluxos de formação de jovens e adultos em direção às necessidades do 

mercado de trabalho; 

 

IV. Respeito às condições do meio-ambiente. 
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3.  Atuação da CPA 

  A atuação da CPA esta baseada no desempenho de suas atribuições que 

deverá ser responsável pela "condução dos processos de avaliação internos da FATEF, 

de metodologias e sistemáticas de prestação das informações solicitadas pelo INEP", 

pois esta é a função principal das CPAs cuja a finalidade é elaborar e desenvolver uma  

proposta de auto-avaliação na comunidade acadêmica e os conselhos superiores da 

IES. Além dos membros efetivos da CPA existem outros que compõem as comissões 

como veremos na ilustração 1. Além da comissão proposta básica na CPA outras 

pessoas trabalham diretamente para auxiliar a auto avaliação como: Setor de CPD; 

Setor Administrativo; Setor Financeiro; Setor Jurídico, cuja finalidade é auxiliar o 

Programa de Qualidade; Auditoria, Coordenação Pedagógica e Vida Escolar na FATEF. 

Com isso, é possível auxiliar as comissões da CPA de forma efetiva para atender à 

necessidade da reestruturação do sistema de avaliação do ensino superior nacional, 

dentro das novas diretrizes do atual Governo que extinguiu o Exame Nacional de 

Cursos (Provão), e implantou uma nova metodologia como o SINAES, que é composto 

por três bases: 

• Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE); 

• Auto-avaliação institucional, realizada por uma comissão pela Comissão 

Própria de Avaliação – CPA; 

• Avaliação externa, que será executada por uma comissão indicada pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC). 
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MEC

CONAES/INEP

DIREÇÃO GERAL DA FATEF

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO-CPA

DIREÇÃO DA FACULDADE DE
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES  

 DIREÇÃO DA FACULDADE DE
MECATRÔNICA    

SUB-COMISSÕES OU COMISSÕES INTERNAS
 

Ilustração 1 Diagrama da hierarquia na FATEF. 

 

A auto-avaliação atua no processo de avaliação, que será complementada pela 

avaliação externa in loco. Sendo assim, a CPA criada na FATEF deverá ter autonomia 

em relação aos conselhos e demais órgãos colegiados existentes na IES. Como o 

processo de auto-avaliação buscará obter a mais ampla e efetiva participação do 

pessoal interno nas discussões e estudos por ela dirigido, e da comunidade externa 

através de representantes dos setores sociais. A avaliação na FATEF será  permanente 

e se realizará por etapas, pois apresentará resultados periódicos. Para isso, tornaremos 

pública a informações relativa ao processo educacional completo. Desta forma, espera-

se um conjunto estruturado de informações sobre a IES. Com isso, será permitido uma 

imagem global dos processos: social, pedagógico e científico na IES. Com isso, podem-

se identificar a origem dos problemas, quais os caminhos e suas soluções para melhorar 

e fortalecer a instituição. Para isso, objetivamos os processos de ensino, pesquisa e 

extensão e o fortalecimento do Projeto Pedagógico Institucional (PPI). Sendo assim , a 

auto-avaliação institucional apresentará um caráter educativo com objetivo de melhorar 

e compreender a cultura da instituição em suas múltiplas manifestações. 

 



 

 

 

 

 

Auto-Avaliação Institucional 

 10 

 

4. Procedimentos, Localização e Funcionamento da CPA 

No ano de 2005, a comissão da CPA na FATEF executará um  plano de trabalho 

cujas etapas objetivará o diagnóstico na FATEF. Onde o pessoal acadêmico e a 

comunidade serão periodicamente informados sobre os trabalhos das subcomissões 

através de informativos na página do CPA na Internet que no momento está sendo 

elaborada. A CPA conta com os serviços do setor de Informática para desenvolver a 

parte informatizada da avaliação institucional, e, do apoio logístico. Funciona nos 

períodos  matutino, vespertino e noturno na sala onde fica a Coordenação Acadêmica e 

Direção da FATEF. 

5. Formas de acesso da CPA: 

 O tele atendimento é realizado pelo fone  (13) 35692525 ramal 226 

 meio eletrônico (e-mail): fatef@fortec.edu.br; 

 caixas de sugestões. 

6. Metodologia da CPA: 

A metodologia seguida pela CPA será dividida em : Tipos de pesquisa apoiados em 

pesquisa bibliográficas e analise documental e pesquisa de ação; a coleta e tratamento 

de dados são características importantes que serão realizados através de  coletas de 

dados através de caixas de sugestão, utilização de webpage para sugestões, caixas de 

sugestões espalhadas pela faculdade. Alem disso, pretendemos realizar reuniões para 

determinar a avaliação institucional junto aos diversos representantes acadêmicos.: 
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7. Composição da CPA 

 

1- Silvia Maria Troncoso – Coordenação  

 

2- Rosane Grandé – Técnico- administrativo 

 

3- Prof. Cláudio Luis Magalhães Fernandes –Coordenador 

 

4- Profa. Rosana das Graças Utrera – Docente   

 

5- Prof Alcione Fontoura - Docente 

 

6-Ricardo Manoel da Silva – Discente 

 

7- Alessandro Ferreira Paz Lima – Discente 

 

6- Amauri Alves – Sociedade Civil  

 


