
CPA

A COMISSÃO

A partir das diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação Institucional – SINAES,
instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, a Faculdade ITEC se propôs a
uma nova reflexão sobre o processo de avaliação institucional. Esse Sistema está
ancorado numa concepção de avaliação mais comprometida com a realidade
educacional e, consequentemente, com a melhoria da qualidade e da relevância das
atividades acadêmicas desenvolvidas pelas IES.
Visto que o processo instituído no Brasil pela Lei do SINAES (Lei 10.861/04), é
marcado pela autonomia de que gozam as Instituições de Educação Superior (IES)
para reger seu planejamento estratégico (de gastos e de reformulações
administrativas e acadêmicas) com base em pesquisas de opinião para a verificação
do que pensa o seu público acerca dos serviços educacionais que elas oferecem.
Essa atividade, portanto, deve englobar a manifestação de Professores, Estudantes,
Funcionários e Comunidade Externa.
A Comissão Própria de Avaliação – CPA é responsável pela autoavaliação
Institucional na Faculdade ITEC tem como funções principais aprovar as políticas e
as diretrizes para a autoavaliação da Instituição, sistematizar e coordenar os
processos de avaliação interna e, sobretudo, prestar informações solicitadas pelo
MEC/Inep.

OBJETIVOS:
● Desenvolver um processo de autoavaliação institucional como instrumento de

gestão, que contribua para a tomada de decisão de modo a repensar os
objetivos, estratégias, projetos e modos de atuação e gerar mudanças
sustentáveis com qualidade;

● Realizar um processo de autoavaliação amplo, contínuo e efetivo realizado
pelos órgãos, cursos e setores da estrutura da Faculdade ITEC em todos os
seus setores assegurando a socialização dos resultados;

● Promover a consolidação da cultura de avaliação institucional criando
estratégias, mecanismos e oportunidades para conquistar a participação da
comunidade acadêmica no comprometimento com o processo;

Desta forma, seja você professor, estudante, funcionário ou membro da comunidade

externa, saiba que a sua participação nas ações da CPA é muito importante, pois

ajuda a instituição a melhorar continuamente em seus procedimentos e,

consequentemente, aumentar a qualidade do ensino ofertado.



A CPA com atuação forte na comunidade acadêmica com credibilidade, coerência e

atenta às necessidades acadêmicas.

A Autoavaliação gerida pela CPA é DIAGNÓSTICA, PROPOSITIVA,

DEMOCRÁTICA, FORMATIVA e TRANSPARENTE!

Envolva-se, engaje-se, e acima de tudo, emita sua opinião. A autoavaliação é um

processo crítico e participativo. É assim que vamos conseguir uma Instituição

dinâmica e inovadora!

COMPOSIÇÃO:
A composição da CPA é formada por representantes de diversos segmentos da
Faculdade ITEC, como: professores e alunos, técnicos administrativos e, também,
membros da sociedade civil.


