CPA: PERGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES
1) O que é a CPA?
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é a equipe responsável por coordenar a autoavaliação
institucional, desde a elaboração do projeto, passando por sua implementação e
sistematização dos resultados, até a elaboração do Relatório Anual de Avaliação Institucional,
que subsidia os Planejamentos Administrativo e Pedagógico da Instituição. Esse relatório é
usado pelo INEP/MEC para o recredenciamento institucional e reconhecimento dos cursos,
entre outras atividades.

2) Qual legislação define o processo de autoavaliação institucional no Ensino Superior?
A autoavaliação ocorre em consonância com a Legislação de Ensino Superior do MEC que
estabelece o Sistema de Avaliação da Educação Superior – SINAES (Lei N°10.861 de
14/04/2004, Portaria MEC Nº 2.051 de 09/07/2004 e Decreto Nº 5.773, de 09/05/2006).

3) Como é formada a CPA?
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) está prevista na Lei Nº 10.861, de 14/04/2004, que
instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), prevê em seu Art 2º,
inciso IV, que a avaliação institucional deverá assegurar "a participação do corpo discente,
docente e técnico-administrativo das instituições de educação superior, e da sociedade civil,
por meio de suas representações".
Atualmente a CPA é formada por representantes dos alunos, professores, servidores técnicoadministrativos e da sociedade civil.

4) O que a CPA avalia em uma Instituição de Ensino Superior?
A CPA é elemento obrigatório para todas as instituições de ensino superior do País e tem por
objetivo avaliar a instituição de forma autônoma, apresentando seu Relatório Anual de
Avaliação Institucional para o dirigente institucional e para o INEP, possibilitando à IES o
aperfeiçoamento de seus processos internos no que diz respeito às dez dimensões do Sistema
Nacional de Avaliação do Ensino Superior, a saber:
1. Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
2. Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão
3. Responsabilidade Social
4. Comunicação com a Sociedade
5. Políticas de Pessoal

6. Organização e Gestão da Instituição
7. Infraestrutura Física
8. Planejamento e Avaliação
9. Políticas de Atendimento ao Estudante
10. Sustentabilidade Financeira

5) Por que é importante que a instituição se autoavalie?
A avaliação própria é um processo contínuo através do qual a Instituição adquire
conhecimento sobre sua própria realidade, com foco na sua qualidade educativa e relevância
social.
As informações obtidas a partir das Avaliações elaboradas pela Comissão Permanente de
Avaliação (CPA) compõem um Relatório Anual de Avaliação Institucional. Essas informações
contribuem para a instituição identifique as suas oportunidades de melhoria
(inconformidades, pontos da instituição que devem ser melhorados) e as suas forças
(elementos da instituição considerados vantajosos, ou seja, suas boas práticas) .

6) O que a CPA ter a ver com as comissões externas de avaliação?
O relatório gerado pela CPA é um dos principais instrumentos analisados pelos avaliadores
do MEC durante o processo avaliação dos cursos e da instituição. Assim sendo,
considerando que as informações prestadas pelos discentes, docentes e corpo técnicoadministrativo são os pilares desse relatório, é importante ser criterioso e responsável ao
participar dos grupos focais e preencher o questionário. Uma dica é pensar bem antes de
responder cada pergunta e estabelecer parâmetros, mantendo sempre coerência nas
respostas.
7) Quem elaborada o questionário?
A comissão Própria de Avaliação é quem elabora o questionário que será aplicado a
comunidade acadêmica (discentes, docentes e funcionários técnico-administrativos).
8) Qual a periodicidade da aplicação do questionário?
Anual
9)

Qual a periodicidade de realização dos grupos focais?
Anual

10) Qual a importância de responder ao questionário e participar dos grupos focais?
Será a partir dos resultados obtidos que a CPA, analisará os dados que contribuem
para planejamento e na execução das ações, voltados à melhoria da instituição.

11) Como é feita aplicação do questionário?
Os questionários são aplicados ao final de cada ano letivo através do portal da instituição para
os segmentos discente e docente. Para o segmento técnico-administrativo o questionário é
disponibilizado através de um link enviado por email.
12) Os resultados serão divulgados de modo a preservar a identidade dos respondentes?
Sim. Nenhum respondente será identificado. O processo é sigiloso e não existe possibilidade
de identificação do estudante, do docente ou do funcionário.

13) Como participar dos grupos focais?
A inscrição para participação nos grupos focais deve ser feita nas coordenações de cursos e
com os gerentes de setores, no período informado pela CPA.

