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Avaliação das Instituições de Educação 
Superior 

A Avaliação Institucional é um dos componentes do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) 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. 



Avaliação das Instituições de Educação 
Superior 

A Avaliação Institucional divide-se em duas modalidades: 

 

Autoavaliação – Coordenada pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) de cada instituição e orientada pelas 

diretrizes e pelo roteiro da auto-avaliação institucional da 

CONAES. 

 

Avaliação externa – Realizada por comissões designadas pelo 

Inep. Analisa, entre outros itens, os relatórios emitidos pela 

CPA. 



O que é a CPA? 

 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 (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), 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; 

 

        II – atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na 

instituição de educação superior. 



O que é Avaliação Interna? 

 A Avaliação Interna é um processo contínuo por meio do qual 

uma instituição constrói conhecimento sobre sua própria 

realidade. Para tanto, sistematiza informações, analisa 

coletivamente os significados de suas realizações,desvenda 

formas de organização, administração e ação, identifica 

pontos fracos, bem como pontos fortes e potencialidades, e 

estabelece estratégias de superação de problemas. 

 

É um importante instrumento para a tomada de decisão e dele 

resultará um relatório abrangente e detalhado, contendo 

análises, críticas e sugestões. 
 



Objetivos da Avaliação Interna 

• Produzir conhecimentos; 

• Pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e 

finalidades cumpridas pela instituição; 

• Identificar as causas dos seus problemas e deficiências; 

• Aumentar a consciência pedagógica e capacidade 

profissional do corpo docente e técnico-administrativo; 

• Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos 

atores institucionais; 

• Tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a 

comunidade 

• Julgar acerca da relevância científica e social de suas 

atividades e produtos; 

• Além de prestar contas à sociedade. 



Requisitos da Avaliação Interna 



Etapas da Avaliação Interna 



Regimento 

CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO, MANDATO E FUNCIONAMENTO 

  

Art. 3º. A Comissão Própria de Avaliação se compõe dos seguintes membros 

titulares: 
– Um Presidente; 

– Um representante da Mantida; 

– Um representante da Mantenedora; 

– Um representante do Corpo Técnico-Administrativo; 

– Um representante do corpo discente, regularmente matriculado; 

– Um representante dos coordenadores; 

– Um representante do corpo docente; 

– Um representante da Secretaria; 

– Um representante da sociedade civil organizada; 

 § 1º. Os membros, inclusive o presidente e o vice-presidente, serão indicados pela 

Diretoria e submetidos à homologação. 

§ 2º. Juntamente com os membros titulares, será indicado igual número de 

suplentes. 

§ 3º. O mandato dos membros será de dois anos, permitida uma recondução. 

 



Estrutura Atual 

Presidente da CPA 

Prof. Dr. Marcílio André Félix Feitosa  

Representante da Mantida 

Prof. Aldo de Moura Lima 

Representante da Mantenedora 

Silvana Toscano 

Representante do Corpo Técnico-Administrativo 

Paloma Santana Alves 

Representante do Corpo-Discente 

Miquéias Xavier 

Representante dos Coordenadores 

Prof. André Ricardo Melo 

Representante dos Professores 

Prof. Fred Jorge Tavares de Lucena 

Representante da Secretaria 

Silvana Torres 

Representante da Sociedade Civil 

Prof. Rogério Aguiar 



Estrutura Atual 

Essa equipe foi designada pelo Ato Institucional No. 01/2010, 

de 08 de fevereiro de 2010, e cumprirá um período de 

mandato de 2 (dois) anos. 



Coleta de Dados 

Setor da Comunidade  

Acadêmica 

No Total de  

Membros 

Responderam ao  

Questionário 

Percentual 

(%) 

Alunos da Graduação 687 565 82,24 

Professores da Graduação 48 44 91,66 

Funcionários dos Cursos Superiores 54 50 92,59 

Questionários de Avaliação Institucional: 
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Questionários de Avaliação Institucional: 



Relatórios da CPA 

Anualmente a CPA envia ao MEC um relatório no qual são 

apresentados os dados da autoavaliação tendo como base as 

10 dimensões estabelecidas pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), que são: 

 

• 1. Missão (PDI). 

• 2. Políticas para Ensino, Pesquisa e Extensão. 

• 3. Responsabilidade social da instituição. 

• 4. Comunicação com a sociedade. 

• 5. Políticas de pessoal (Plano de carreiras). 



Relatórios da CPA 

Anualmente a CPA envia ao MEC um relatório no qual são 

apresentados os dados da autoavaliação tendo como base as 

10 dimensões estabelecidas pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), que são: 

 

• 6. Organização e gestão da instituição. 

• 7. Infraestrutura física. 

• 8. Planejamento e avaliação. 

• 9. Políticas de atendimento aos estudantes. 

• 10. Sustentabilidade financeira. 



Ações da CPA 

Ações tomadas pela Instituição, ao longo do ano de 2010: 

 

• Aquisição de novos computadores; 

• Ampliação da Rede Wireless; 

• Aprovação de Orçamento para Renovação do Acervo da 

Biblioteca; 

• Aumento do número de computadores na biblioteca; 

• Abertura de novos Editais de Seleção para Iniciação 

Científica; 

• Criação da figura do “Fiscal de Pátio”Criação do cargo de 

“Gerente da Pós Graduação, Pesquisa e Extensão”; 

• Expansão da Oferta dos Cursos de Extensão; 



Ações da CPA 

Ações tomadas pela Instituição, ao longo do ano de 2010: 

 

• Ampliação do quadro de funcionários da Biblioteca 

• Contratação de Novos Professores 

• Alteração na Equipe de Suporte 

 

Obs.: Essas ações constaram no Relatório entregue em março 

de 2011. O próximo será entregue em 2012. 

 



CPA 

Anexos: 

 

• Relatório 2010-2011; 

• Questionários. 


