
 

 

O que é a CPA (Comissão Própria de Avaliação)? 

 
 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, 

instituído pela Lei 10.861 de 14 de abril de 2004, tem como finalidade 

promover a melhoria da qualidade da educação superior, a 

orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da 

sua eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, 

especialmente, do aprofundamento dos seus compromissos e 

responsabilidades sociais. 

 O SINAES é um sistema de avaliação global e integrada das 

atividades acadêmicas, composto por três processos diferenciados, a 

saber: 

1.  Avaliação das instituições;  

2.  Avaliação dos cursos de graduação; e  

3.  Avaliação do desempenho dos estudantes (ENADE).  

 A Comissão Própria de Avaliação tem como objetivo coordenar 

e articular o processo interno de avaliação, bem como sistematizar e 



 
disponibilizar informações e dados foi instituída pela Faal uma 

comissão de Auto-avaliação.  

 Composta por representantes de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica e da sociedade civil, ao final do Processo de 

auto-avaliação, a CPA prestará contas de suas atividades aos 

órgãos colegiados superiores, apresentando relatórios, pareceres e, 

eventualmente, recomendações.  

 Busca-se com isso resultados que visem à melhoria da 

qualidade acadêmica e o desenvolvimento institucional pela análise 

consciente das qualidades, problemas e desafios para o presente e 

futuro.  

 Todos os membros da comunidade educativa – professores, 

estudantes, técnico–administrativos, ex-alunos e outros grupos 

sociais relacionados estão chamados a se envolver nos processos 

avaliativos para a integração, articulação e participação. 

 Além do objetivo principal que é oferecer os dados que o MEC 

considera determinantes para a fiscalização das Instituições de 

Ensino Superior vamos poder trabalhar os elementos obtidos em 

pesquisa e entrevistas para planejar os passos futuros: o que 



 
queremos, o que poderemos realizar e como nos organizaremos em 

termos de ações administrativas e educacionais.  

 A auto avaliação deve ser um processo cíclico, de reflexão e 

autoconsciência institucional. Para isto, convidamos você também a 

participar e se envolver neste processo.  

  

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) na Faal 2011 é 

composta pelos seguintes membros:  

 

Antonio Jose De Barros  

Fátima Aparecida Lucindo  

Fernando Tadeu Do Val  

Jorge Luís Bento  

Kênia de Sousa Silva Lyra  

Larissa Ferreira de Oliveira  

Moniky Caires Cruz  

Silvia Helena Orlandelli da Silva  

Tomas Guner Sniker  

 

Objetivos da Avaliação Institucional:  

• Produzir conhecimento;  



 
• Questionar os sentidos das atividades e finalidades da 

instituição;  

• Identificar as causas de problemas e deficiências;  

• Aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional 

dos docentes e funcionários;  

• Fortalecer relações de cooperação entre os atores 

institucionais;  

• Julgar a relevância científica e social das atividades e produtos 

da instituição;  

• Prestar contas à sociedade;  

• Efetivar a vinculação da instituição com a comunidade;  

• Proporcionar um processo contínuo de auto-avaliação 

institucional, construindo conhecimento sobre a própria 

realidade;  

• Ter a avaliação como instrumento de crescimento;  


