CARTILHA DA COMISSÃO PRÓPRIA
DE AVALIAÇÃO - CPA
O que é CPA?

Comissão Própria de
Avaliação

É um órgão dentro da FACISA, denominado de Comissão Própria
de Avaliação, instituída pela Direção Geral da instituição.
Qual a norma legal que obrigou a instituição da CPA nas IES?
A lei10.861 de 14. De abril de 2004
Portaria/MEC nº 2.051 de 09 de julho de 2004.
O que torna obrigatório a existência da CPA?
A CPA é uma exigência do MEC, através do INEP e SINAES

ACESSE NOSSO SITE

O que é o INEP?
O INEP é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira. Como diz o nome, o INEP é um instituto de pesquisa,
ligado ao Ministério da Educação, e que tem como objetivo produzir
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material que sirva de subsídio para que os agentes do governo
elaborem e apliquem políticas públicas na área de educação.
O que é SINAES?
É o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.
Qual é o objetivo do SINAES?

CPA

Participe de nossa avaliação
Contribua com suas propostas

Assegurar o processo nacional de avaliação das instituições
de educação superior, dos cursos de graduação e do
desempenho acadêmico de seus estudantes, nos termos do art
9º, VI, VIII e IX, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Qual a
importância da CPA dentro da FACISA?
Segundo o artigo 2º § único da Lei 10,861, o trabalho a CPA
constitui um referencial básico e pré-requisito no processo
de regulação e supervisão da educação superior. Sem a CPA
funcionando corretamente torna impossível o credenciamento,
a autorização e o reconhecimento dos cursos da FACISA.
Quais são os objetivo da CPA?
Coordenar os processos internos de avaliação da FACISA; Sistematizar
os dados para prestar informações solicitadas pelo INEP.
ética o processo de auto avaliação da FACISA.
auto avaliação na instituição.

Conduzir com

Estimular a cultura da

Saiba mais sobre este
Órgão da sua Faculdade

Como fazer essa dinâmica acontecer?
Promovendo reuniões, encontros e seminários com esses

Dimensões de Avaliação da CPA

órgãos e setores, na busca para atender aos seus objetivos.
1. PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Analisa esse documento para constatar o projeto e a missão da
FACISA, e se estão de acordo com as recomendações do MEC.
2. POLÍTICA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO
Analisa a política de pesquisa e pós-graduação, estimula à pesquisa
acadêmica e outros instrumentos legados a essa área como (bolsa de
pesquisa, monitorias, etc.).
3. RESPONSABILIDADE SOCIAL
O que a FACISA tem feito nessa área de inclusão e responsabilidade
social e desenvolvimento econômico e social da cidade e região.
A instituição tem feito alguma coisa em relação à defesa do meio
ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio cultural?
4. COMUNICAÇÃO SOCIAL
Quais instrumentos a FACISA tem utilizado para se comunicar e
promover sua integração com a sociedade da região?
5. POLÍTICA DE PESSOAL
Qual o tratamento que a FACISA tem dado ao seu corpo de pessoal
(corpo docente e administrativo. Tem oferecido condições de
trabalho?
6. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO
Avalia o funcionamento regular dos órgãos e colegiados da FACISA.
Esses órgãos e colegiados tem autonomia e independência em
relação à mantenedora CESESB? Os órgãos e colegiados tem
sido ouvido na tomada de decisões da Direção Geral?

7. INFRA ESTRUTURA FÍSICA
Analisar todo o corpo física e estrutural da FACISA, principalmente nos
ambientes de ensino(salas de aula) e pesquisa (biblioteca) e os

Como é a composição da CPA?
Docentes:
Servidor técnico
Um discente (aluna)

recursos de informações e comunicações (placas de avisos). Vistoriar

Um indicado pela CESESB

todos os ambientes da Instituição, para averiguar sua adequação e

Um representante da sociedade civil

pleno funcionamento.

Quais as prerrogativas da CPA?
1 - Organizar e elaborar os procedimentos e instrumentos a

8. POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO ALUNO

serem utilizados na auto avaliação da FACISA.

Quais instrumentos tem sido utilizado pela FACISA para atender bem

2 - Participar da produção de informações sobre a realidade

o estudante em todas as suas indagações e consultas.

da FACISA

9. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

3 - Envolver a comunidade interna e externa no processo
de auto avaliação da FACISA

Quais as estratégias que a gestão acadêmica utiliza para cumprir suas

4 - Realizar seminários e debates avaliativos

metas de ofertar uma educação superior com excelência?

5 - Coletar dados e informações que sirvam como objeto de

Quais os investimentos que foram feitos ou tem sido feito pela

avaliação

mantenedora?

6 - Divulgar os resultados da auto avaliação, por meio de
relatórios e boletins.

10. PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

7 - Fazer da auto avaliação um instrumento de reflexão para

O processo de auto avaliação da FACISA tem funcionado a contento?

a melhoria da FACISA.

Os resultados e a eficácia no planejamento de auto avaliação tem dado

8 -Elaborar o relatório final da auto avaliação da FACISA.
Periodicidade das Reuniões da CPA

certo?
Qual a dinâmica utilizada pela CPA para cumprir com suas metas?
Envolver todos os órgãos e setores internos e externos a exemplo de:
Coordenações dos cursos;
Diretório Acadêmico
Órgãos e entidades externas (Sociedade Civil Organizada)

A CPF reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e
extraordinariamente, quando necessário.

