
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

• APRESENTAÇÃO DA CPA 

     A Comissão Própria de Avaliação – CPA da Faculdade São 

Miguel foi instituída em 14 de abril de 2004, e é regulamentada 

pelo art. 11 da Lei nº 10.861, de 14 abril de 2004, e criada pela 

Resolução CONSU nº 9/2004 

 

• OS OBJETIVOS DA CPA: 

• Geral:  

• Planejar o processo de auto avaliação no intuito de melhorar 
sistematicamente as dimensões: estrutural e pedagógica da 
IES. 

• Específicos: 

• Diagnosticar os pontos fortes e fracos do desempenho 
estrutural e pedagógico dos cursos e da própria IES.  

• Apresentar por meio de relatório anual as necessidades do 
cenário acadêmico da IES; 

• Elaborar um plano de ação baseado na coleta de respostas 
tanto do corpo docente, discente e também funcional da IES. 

 

• O PROCESSO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

• Ocorre por meio de reuniões periódicas e um trabalho de 
conscientização dos representantes da CPA à todos os 
atores da IES (Professores, Alunos e Pessoal Técnico-
administrativo) para responder aos questionários específicos 
que são disponibilizados no site da IES; 

• Analisa sistematicamente os questionários aplicados; 

• Emite relatório anual que encaminha à Direção da IES e 
alimenta o sistema do MEC;  

• Divulga no site da IES da representação gráfica dos dados 
coletados; 

• Aponta os principais planos emergências de melhorias tanto 
estrutural como pedagógico.  

 

• VEJA COMO É FACIL AVALIAR SUA IES: 

     Você pode responder o questionário da CPA utilizando um computador 

em sua casa ou até mesmo o seu aparelho celular (SMART), basta 

acessar o site da faculdade e entrar no portal do aluno, na margem 

esquerda/inferior aparecerá uma série de tarefas entre elas “Avaliação 

Institucional”. Com apenas um clic você começa a responder as 

perguntas e tornar-se um agente transformador da sua Faculdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• COMPOSIÇÃO DA CPA: 

• Coordenador: 

• João Murilo dos Santos 

• Representantes do corpo docente:  

• Cynthia Oliveira,  Leandro Claudino & Taumaturgo Bonfim 

• Representantes do corpo discente: 

• José Leonardo P. Silva & Jardel Mestre. 

• Representantes do Técnico-administrativo: 

• Vitória Amorim & José Carlos Lira 

• Representante da Sociedade Civil 

• Jacyra Bezerra & Tibério Pedrosa  
 

 

 

 


