
Comissão Própria de Avaliação da 
Faculdade Araguaia – CPA/FARA



Sobre a CPA

• A Comissão Própria de Avaliação (CPA) constitui-se
como um órgão de natureza consultiva, com
atribuições de elaboração, implementação, aplicação
e monitoramento do processo de autoavaliação
institucional. A CPA atua com autonomia em relação
a conselhos e demais órgãos colegiados existentes.

• Definição da Lei nº 10.861/2004.



Objetivo geral da CPA

• Subsidiar e orientar a gestão institucional por meio
dos resultados da autoavaliação institucional visando
promover a busca pela melhoria contínua das
atividades desenvolvidas.



Objetivos específicos da CPA
1. Promover uma reflexão crítica sobre o desempenho

acadêmico com o objetivo de manter e aprimorar a
qualidade acadêmica em todos os níveis.

2. Conduzir o processo de avaliação, por meio da
sistematização das informações (projeto e
operacionalização do sistema de informação de
Autoavaliação).

3. Permitir examinar a coerência entre o PDI e a prática
pedagógica e gerencial, por meio de um mecanismo
participativo de identificação de problemas e
potencialidades.



Objetivos específicos da CPA

4. Congregar os diferentes segmentos da comunidade,
solicitando colaboração na realização de tarefas, para
consolidar o processo de avaliação.

5. Divulgar informações que possibilitem e influenciem na
mudança ou na permanência do padrão de gestão e
projetos institucionais. 6. Contribuir para a
implantação/manutenção de uma cultura permanente de
avaliação.



Organograma da IES
Direção geral

Diretoria 
Acadêmica

Diretoria 
Pedagógica

Coordenações 
de cursos de 
graduação

Coordenação da 
pós-graduação

NUTEC – EaD

Diretoria 
Financeira

Diretoria 
Administrativa

CPA Conselho 
Superior



Composição da CPA
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Atribuições de CPA

• I – Propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos
internos da avaliação institucional, de cursos e de desempenho
dos estudantes;

• II – Estabelecer diretrizes e indicadores para organização dos
processos internos de avaliação, analisar relatórios, elaborar
pareceres e encaminhar recomendações à direção superior da
Faculdade;

• III – Acompanhar permanentemente e avaliar, anualmente, o
Plano de Desenvolvimento Institucional, propondo alterações ou
correções, quando for o caso;



Atribuições de CPA

• IV – Acompanhar os processos de avaliação desenvolvidos pelo
Ministério da Educação, realizando estudos sobre os relatórios
avaliativos institucionais e dos cursos ministrados pela Faculdade;

• V – Formular propostas para a melhoria da qualidade do ensino
desenvolvido pela Faculdade, com base nas análises e
recomendações produzidas nos processos internos de avaliação;

• VI – Articular-se com as comissões próprias de avaliação das
demais IES integrantes do Sistema Federal de Ensino e com a
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES),
visando a estabelecer ações e critérios comuns de avaliação,
observado o perfil institucional da Faculdade;



Atribuições de CPA

• VII – Realizar reuniões ordinárias (previstas no calendário
acadêmico) e extraordinárias, sempre que convocadas pelo
Presidente.

• VIII – Participar, quando necessário, de reuniões de órgãos
colegiados, superiores ou não, pedagógicos ou administrativos,
com direito a voz e voto igualitário.

• IX – Elaborar e executar projeto de avaliação global e
desempenhar as atribuições que forem necessárias para a
melhoria institucional sob o viés da pesquisa institucional.



Atribuições de CPA

• X - Acompanhar a avaliação do desempenho dos estudantes dos
cursos de graduação da Faculdade, realizada mediante aplicação
do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE);

• XI - Realizar estudos sistemáticos sobre o desempenho dos
estudantes dos cursos de graduação participantes do ENADE, em
confronto com o desempenho demonstrado pelos mesmos no
processo regular de avaliação da aprendizagem.



Processo de autoavaliação



Estrutura da autoavaliação



Estrutura da autoavaliação
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Frequência da coletas de dados

• A CPA promove a coleta de dados junto a alunos,
docentes e técnicos administrativos, uma vez por
ano, sempre no segundo semestre de cada ano
letivo.



Estrutura da autoavaliação
Dimensões Categoria de análise Indicadores

Missão e PDI
• Plano de 

Desenvolvimento 
Institucional

• Finalidades, objetivos e
compromissos;

• Missão, filosofia e
valores;

• Metas, ações e políticas
institucionais.

Políticas para o Ensino, a 
Pesquisa e a Extensão 

• PPCs dos cursos de 
graduação e pós-

graduação
• Currículos e programas de 

curso
• Atividades acadêmicas

• Publicações
• Material didática EaD

• Perfil dos ingressantes no
curso;

• Objeto do curso;
• Perfil do egresso;
• Organização curricular e

didático-pedagógica;
• Estágios e TCC;
• Iniciação científica;
• Grupos de pesquisa e

programas de extensão.



Estrutura da autoavaliação
Dimensões Categoria de análise Indicadores

Responsabilidade Social da 
Instituição 

• Programas de promoção a 
cidadania

• Transferência de 
conhecimento;

• Educação inclusiva.

• Atividade de extensão
para a comunidade
interna e externa a IES;

• Politica de bolsas;
• Inclusão de PNE.

Comunicação com a 
Sociedade 

• Comunicação interna e 
externa

• Ouvidoria

• Canais de comunicação
(site e programa de
televisão);

• Materiais impressos.

Políticas de Pessoal 
• Corpo docente

• Corpo administrativo
• Equipe EaD

• Política de qualificação
profissional
(administrativos e
docentes);

• Regime de trabalho do
docente;

• Equipe de produção de
material para EaD;

• Plano de carreira.



Estrutura da autoavaliação
Dimensões Categoria de análise Indicadores

Organização e Gestão da 
Instituição 

• Sistema de gestão da 
IES;

• Ferramentas de TI e 
comunicação para 
presencial e EaD;

• Atribuições dos
colegiados;

• Capacitação (docentes e
administrativos);

• Regulamentos interno.

Infraestrutura Física

• Instalações Gerais;
• Instalações específicas;

• Biblioteca;
• Laboratórios de curso e 

de informática;

• Salas de aula e 
departamentos;

• Sanitários;
• Áreas de convivência;
• Acervo bibliográfico;
• Acesso da internet;
• Recursos de 

audiovisuais e de 
informática;

• Núcleo de tecnologia 
em Educação a 
Distância.



Estrutura da autoavaliação
Dimensões Categoria de análise Indicadores

Planejamento e Avaliação

• Acompanhamento do
processo de ensino
presencial e a distância
(graduação e pós-
graduação);

• Avaliação pelos
discentes: ensino e
infraestrutura;

• Avaliação pelo docente:
ensino, condições de
trabalho e gestão da
IES;

• Avaliação pelos
administrativo:
condições de trabalho.

Política de Atendimento 
aos Discentes

• Discentes (presencial e 
EaD);

• Egressos.

• Atendimento
psicopedagógico;

• Participação em
projetos de pesquisa,
iniciação científica,
extensão;

• Atuação do egresso no
mercado de trabalho;



Estrutura da autoavaliação
Dimensões Categoria de análise Indicadores

Sustentabilidade Financeira • Política e ações voltadas 
a aplicação de recursos.

• Fluxo de caixa do PDI;
• Orçamento de receitas

e gastos;
• Política de expansão das

instalações físicas;



Instrumento atual

• Questionário 01 - Avaliação Pedagógica – Discentes
• Questionário 02 - Avaliação Institucional – Docentes
• Questionário 03 - Avaliação Geral - Discentes
• Questionário 04 - Avaliação Discente – Último Período
• Questionário 05 - Avaliação Discente – 1º período
• Questionário 06 - Avaliação Institucional – Administrativo
• Questionário 07 - Avaliação Discente – EaD
• Questionário 08 - Avaliação Discente – Egressos 
• Questionário 09 – Avaliação Discente – Pós-graduação



Instrumento atual - exemplo



Resultados

• Grandes partes das perguntas apresentavam como respostas
as seguintes opções: 1. Não sei responder; 2. Fraco (a); 3.
Regular; 4. Bom (a); 5. Ótimo (a); 6. Excelente. O objetivo
desse tipo de perguntas é conhecer o grau de satisfação do
indivíduo sobre determinado tema;

• Alguns questionários apresentam questões com respostas
“sim” ou “não”;

• Os dados levantados são apresentados em percentuais. Sendo
considerado satisfatório as respostas “bom (a)”, “ótimo (a)” e
“excelente” e as demais não satisfatórias.



Resultados – Pontos fortes (Pedagógico)
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Nível de satisfação com os itens avaliados (soma das
respostas “bom”, “ótimo” e “excelente”.



Resultados – Pontos fortes (Estrutura física)

2014* 2015* 2016*

RECEPÇÃO 69,57% 67,32% 66,34%

BIBLIOTECA 55,43% 68,43% 51,88%

SECRETARIA 75,72% 69,12% 65,81%

COORDENAÇÃO DE CURSO 70,29% 63,33% 69,80%

DEPARTAMENTO FINANCEIRO 74,64% 69,61% 69,30%

* Nível de satisfação com os itens avaliados
(soma das respostas “bom”, “ótimo” e
“excelente”.



Resultados – Pontos fortes (Gestão de pessoas)

• Administrativos (nível de satisfação)
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Resultados – Pontos fortes (Gestão de pessoas)

• Docentes (nível de satisfação)
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Resultados – Pontos de atenção (Estrutura física)
2014* 2015* 2016*

LABORATÓRIO DO SEU CURSO 49,28% 47,39% 26,36%

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 38,48% 50,98% 41,15%

SALAS DE AULA 38,18% 57,35% 40,06%

AUDITÓRIO 45,92% 52,94% 50,64%

ESPAÇO COMUM 41,67% 52,29% 48,82%

* Nível de satisfação com os itens avaliados
(soma das respostas “bom”, “ótimo” e
“excelente”.



Resultados – Pontos de atenção (Gestão de pessoas)
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Resultados – Pontos atenção (EaD)

Nível de satisfação com os itens avaliados (soma das
respostas “bom”, “ótimo” e “excelente”.

38,89%

27,78%

40,74%

47,69%49,43% 51,72%

A DISCIPLINA SER OFERECIA À DISTÂNCIA. AS CONDIÇÕES OFERECIDAS PELA INSTITUIÇÃO PARA 
OFERECER DISCIPLINAS À DISTÂNCIA.
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Percentual de participação

• Para cada tipo de questionário aplicado e
estipulado o percentual de participação de
50% mais um.

MÉDIA DO PERCENTUAL DE 
PARTICIPAÇÃO (2014, 2015 E 2016)

CORPO ADMINISTRATIVO 95,50%

CORPO DOCENTE 91,70%

CORPO DISCENTE 88,50%



Publicidade dos resultados
• Após os resultados, a CPA:

Realiza seminários para a conscientização da
comunidade interna e externa em relação ao
processo avaliativo.

Transforma os resultados em gráficos.
Interpreta e faz a leitura dos dados.
Elaboração o plano tático-operacional de ações.
Divulga os resultados



Publicidade dos resultados



Publicidade dos resultados



Publicidade dos resultados



Ações de melhoria para 2018
• Aplicação dos questionário exclusivamente por meio

digital;

• Revitalização e modernização dos laboratórios de cursos,
informática, rede de internet e biblioteca;

• Revitalização das salas de aula;

• Modernização dos auditórios (Unidade Centro e Bueno):
acústica e recursos audiovisuais;



Ações de melhoria para 2018
• Reforma e ampliação das áreas comuns (cantina, em

especial);

• Fortalecimento da política de capacitação dos
administrativos (incentivos financeiros para realizar
graduação e pós-graduação na IES e oferta de cursos de
extensão em EaD);

• Trabalho de sensibilização com corpo discente para o
melhor aproveitamento das disciplinas ofertadas na
modalidade à distância (melhoria nos matérias didáticos
e formação continuada dos tutores);



A CPA também acompanha outros resultados

Ano IGC - Contínuo IGC - Faixas

2011 2,119 3
2012 3,021 4
2013 3,021 4
2014 2,758 3
2015 2,705 3

Fonte: Inep (2017).



A CPA também acompanha outros resultados

1,856
2,119

3,021 3,021
2,758 2,705

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolução do IGC – Contínuo: FARA (2010 – 2015)

Fonte: Inep (2017).



A CPA também acompanha outros resultados
CURSO e CPC 2011 2012 2013 2014 2015

Administração - - - - 4
Arquitetura e Urbanismo - - - - -
Ciências Biológicas 4 - 3 - -
Ciências Contábeis - 3 - - 4
Construção de Edifícios - - - - -
Educação Física (Licenciatura) - - 3 - -
Educação Física (Bacharelado) - - - - -
Engenharia Ambiental - - 3 - -
Engenharia Agronômica - - - - -
Engenharia Civil - - - - -
Gestão Comercial - - - - -
Jornalismo - 4 - - 3
Pedagogia 4 - 4 - -
Publicidade e Propaganda - 4 - - 3

Fonte: Inep (2017).



Obrigado!


