Avaliação Institucional da CPA
2º Semestre de 2018
(16 a 31/10/2018)

As CPAs foram criadas pela Lei Federal nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Essa lei determina que toda instituição
de ensino superior, pública ou privada, deve constituir uma Comissão Própria de Avaliação (CPA), responsável
pela autoavaliação da Instituição.

É importante relembrar que o trabalho da CPA tem por objetivo desenvolver uma cultura avaliativa que promova
o crescimento e a melhoria dos processos educativos e administrativos da instituição, bem como atenda aos
interesses da comunidade, respeitando os procedimentos de uma avaliação formativa: identificar progressos,
avanços, problemas e deficiências; avaliar o sentido e a ação das atividades e finalidades da instituição; melhorar
os processos pedagógicos nas atividades de ensino e aprendizagem; desenvolver a cultura da autoavaliação;
apontar caminhos para a melhoria da ação dos profissionais da instituição; prestar contas à comunidade;
alimentar e retroalimentar o processo avaliativo com questões relevantes; e promover a conscientização dos
profissionais para a sua capacitação e melhoria contínua.

Desde a implantação do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação Superior) em 2004, a Avaliação Institucional
passou a integrar o processo global de avaliação e regulação do ensino das instituições que oferecem o ensino
superior no país. Após aplicados questionários avaliativos referentes às ações institucionais, os relatórios são
encaminhados aos coordenadores e direção para que a devolutiva da avaliação seja dada aos avaliados para
análise, reflexões e tomada de decisões para a melhoria contínua. Ou seja, a avaliação promovida pela CPA é um
processo cíclico, de reflexão e autoconsciência institucional. Os resultados ficam continuamente disponíveis no
site institucional.

A comissão local é formada por:
Anna Carolina Salgado Jardim (Presidente da CPA local)
Sandro Heleno Moraes Zarpelão
Maria das Dores Almeida
Ricardo Augusto Rodrigues
Cícero Patrício Feitosa
Samuel Felipe Guimarães

2 Docentes
2 Técnico-Administrativos
2 Discentes
1 Participante da Comunidade Local

Wesley de Matos Pereira

Contato: cpa.srq@ifsp.edu.br

A próxima avaliação ocorrerá no período de 16 a 31 de outubro de 2018. Todos estão convidados a participar:
todos os membros da comunidade educativa interna – professores, estudantes (superior), técnicos
administrativos. Todos são também chamados para dar sugestões e se envolver nos processos avaliativos para a
melhoria da instituição. Os participantes receberão um código, via e-mail institucional, para responderem aos
questionários individualmente na Avaliação Institucional.
SUA PARTICIPAÇÃO FAZ TODA A DIFERENÇA!

