
Comissão Própria de Avaliação



O que é CPA?
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO.
A CPA é um órgão com atuação autônoma 
em relação aos conselhos e demais órgãos 
colegiados existentes na instituição, sendo 
responsável pela condução do processo de 
autoavaliação.



O que é autoavaliação?
A Autoavaliação Institucional  é o processo

contínuo por meio do qual a instituição faz
uma análise global de suas ações, sendo

orientada pelas diretrizes e pelo roteiro da
autoavaliação institucional da CONAES*.

*Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior



Objetivos da CPA

Comissão Própria de Avaliação

Produzir conhecimentos
Questionar os sentidos das 
atividades e finalidades da 
instituição;

Fortalecer relações de 
cooperação entre os atores
institucionais;

Identificar as causas de 
problemas e deficiências

Efetivar a vinculação da 
instituição com a 

comunidade.

Prestar contas à sociedade;

Julgar a relevância científica 
e social das atividades e 
produtos da instituição;

Aumentar a consciência 
pedagógica e capacitação
profissional dos docentes e 
funcionários;



quem participa
Todos são responsáveis pela Autoavaliação!

Você, enquanto discente, responde aos 
questionários semestralmente.

Os professores , coordenadores e demais 
colaboradores da Faculdade América também!

Todo o processo é organizado por uma 
COMISSÃO!



Composição da cpa
Os membros da Comissão são indicados pelo Diretor, sendo 
composta por:
a) Coordenador - funcionário do corpo administrativo;
b) Um representante do corpo docente (titular e suplente);
c) Um representante do corpo discente (titular e suplente);
d) Um representante dos colaboradores (titular e suplente);
e) Um representante da comunidade  (titular e suplente).



nossa comissão

Coordenadora
Laís Lupim S. Gomes

Repr. Corpo Docente
Letícia M. A. Rocha

Repr. Corpo Discente
Vanessa Becker

Repr. Suple. Corpo Doscente
Linccon Fricks 

Repr. Suple. Corpo Discente
Gabriel Ferraz

Repr. Colaboradores
Matheus Ferreira

Repr. Suple. Colaboradores
Elizeu Vargas

Repr. Comunidade
Leonardo Brunhara

Repr. Suple. Comunidade
Viviane Lupim



o que é avaliado? 
As dimensões avaliadas são:
1. A missão e o plano de 
desenvolvimento institucional;
2. A política para o ensino, a pesquisa, 
a pós-graduação e a extensão;
3. A responsabilidade social da 
instituição;
4. A comunicação com a sociedade;
5. As políticas de pessoal, as carreiras 
do corpo docente, 
técnicoadministrativo, seu 
aperfeiçoamento, desenvolvimento 
profissional e condições de trabalho;

6. Organização e gestão da 
instituição;
7. Infraestrutura;
8. Planejamento e avaliação;
9. Políticas de atendimento a 
estudantes e egressos;
10.Sustentabilidade financeira.



1º Semestre
PERFIL DO INGRESSANTE

Professores: avaliam turmas, 
coordenação e autoavaliação

Alunos: avaliam professores, 
coordenação e autoavaliação

Coordenação: autoavaliação

PERFIL DO EGRESSO

2º Semestre

Professores: avaliam turmas, 
estrutura e coordenação

Alunos: avaliam professores, 
estrutura e coordenação

Coordenadores: Estrutura

Colaboradores: Autoavaliação



Não perca Tempo!
O questionário da CPA  esta disponível no
link enviado para você.
Suas respostas são importantes para nós.



Resultados
Os resultados da CPA ficam fixados nos murais

da Faculdade América.
Não se esqueça, todo semestre temos o Seminário da CPA.
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