Quem faz parte da CPA?

O que é avaliado?
A Comissão avalia tudo o que envolve a
Instituição e o ensino-aprendizagem. Há
perguntas

que

questionam

desde

a

infraestrutura, atendimento dos serviços prestados, até a respeito do aprendizado e desen-
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volvimento de conteúdos em sala de aula, que
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são informações primordiais para o bom desen-
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volvimento das Faculdades e do aprendizado
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individual de cada acadêmico.
Quando são feitas as avaliações?
As avaliações ocorrem conforme cronograma

previamente definido pela CPA. Todos que
fazem parte da UNINORTE (alunos, professores e funcionários) precisam participar. Nos
momentos adequados, o questionário estará
disponível no sistema da

Instituição e a

comunidade acadêmica deve preenchê-lo
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correta e conscientemente. Toda avaliação é
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realizada individualmente e sem identifica-
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ção, para preservar a identidade de quem a
faz.

Os resultados das avaliações estarão
disponíveis através dos canais de comunicação oficiais da UNINORTE
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O que é a CPA?

A CPA é a Comissão Própria de Avaliação, que
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) foi

instituída no âmbito da Lei nº 10.861, de
14 de abril de 2004, que cria o Sistema
Nacional

de

Avaliação

da

Educação

Superior (SINAES), e se configura como um
sistema de avaliação global e integrada
das atividades das Instituições de Ensino
Superior (IES). Está estruturada em três
pilares

de

avaliação:

Avaliação

das

Instituições de Educação Superior-AVALIES,
Avaliação dos Cursos de Graduação-ACG e
a

Avaliação

do

Desempenho

dos

Estudantes-ENADE. A CPA é responsável
pela autoavaliação institucional, inserida

no

âmbito

do

AVALIES,

mediante

a

“condução dos processos de avaliação
internos da instituição, de sistematização e
de prestação das informações solicitadas
pelo INEP”

Qual a importância da CPA no processo da avaliação?

tem como objetivo autoavaliar toda a Instituição

Além de fazer parte das exigências do Ministério da

para promover análises, com a finalidade de

Educação, enviando os dados obtidos para o INEP

relacionar a realidade das Faculdades Barão do

(Instituto

Rio Branco (FAB), Faculdade do Acre (FAC) e
Instituo de Ensino Superior do Acre (IESACRE)
mantidas pela União Educacional do Norte

Nacional

de

Estudos

e

Pesquisas

Educacionais), é a Comissão que garante que as
avaliações

sejam

realizadas

democrática

e

periodicamente, já que a CPA é autônoma dentro da
Instituição. Somente com este processo é possível

(UNINORTE) com o ideal desejado. Assim,

conhecer as qualidades que possuímos, e os

busca-se e aperfeiçoa-se constantemente a

problemas, para que sejam avaliados e sanados da

melhoria da qualidade do nosso Ensino Superior.

melhor

Esta comissão é permanente e está de acordo
com o que prevê o SINAES (Sistema Nacional de

forma

possível.

A

UNINORTE

têm

o

Como e por que avaliar?

Avaliação do Ensino Superior), instituída pela lei

Para que a avaliação tenha realmente um papel

nº 10.861, além de seguir algumas diretrizes

fundamental no desenvolvimento das atividades

internas. Dessa forma, priorizamos a promoção
de valores democráticos e a criação da
autonomia e afirmação de identidade de toda
nossa comunidade. Participamos, também da
realização

do

planejamento

e

gestão

realizadas na Instituição, é preciso que todos os itens
contidos nela sejam respondidos com a máxima

seriedade e responsabilidade. Todas as perguntas
devem ser lidas com atenção e as respostas devem
ser coerentes. A participação de todos é fundamental

da

para que os objetivos da Comissão sejam alcançados

Instituição, propiciando a constante reorientação

e para que, realmente, percebam-se os erros e

de nossas ações.

acertos. Não é uma avaliação com caráter punitivo,
seu intuito é o de diagnosticar como a comunidade

acadêmica vê a Instituição.

