
 
 

PLANO DE GESTÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 
 

 
1. OBJETIVO  
 

Implementar, sistematizar e consolidar o processo de avaliação institucional, 

de forma contínua, integrada, participativa, visando a contribuir para definição 

de políticas e construção de uma cultura de valorização dos resultados da 

avaliação, como forma de contribuir para o desenvolvimento da IES e assim 

permitir prestação de contas à comunidade acadêmica e à sociedade. 

 

2. JUSTIFICATIVA 
  
Do ponto de vista legal, a exigência de uma comissão avaliadora nas 

Instituições de Ensino Superior surgiu com a Lei Federal nº 10.861/04, que 

instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

Todas as instituições de ensino devem criar suas próprias comissões para 

avaliar o andamento de todos os processos educacionais e administrativos. 

Do ponto de vista do planejamento institucional, o processo de autoavaliação 

oferece informações para subsidiar e orientar a gestão institucional nas 

dimensões política, acadêmica e administrativa, de forma a viabilizar os ajustes 

necessários à elevação do padrão de desempenho e à melhoria permanente 

da qualidade e pertinência das atividades desenvolvidas. 

Este plano de gestão descreve o planejamento do processo de Autoavaliação 

Institucional da FACERES, com foco na captação de dados que permitirão 

análise de potencialidades e fragilidades da Instituição. Acredita-se que, uma 

vez levantadas as principais informações, os gestores serão instigados à 

discussão dos problemas e às providências para a promoção de melhorias dos 

serviços acadêmicos.  

 

3. PLANO DE AÇÕES (2020-2022) 
 



 
A Comissão Própria de Avaliação, responsável pela condução e articulação do 

processo de avaliação interna, tem como desafio trabalhar a autoavaliação 

durante todo o ano letivo.  

Para isso, segue um cronograma com previsão das ações, tendo em vista o 

acompanhamento da execução das atividades do trabalho a ser realizado no 

ciclo avaliativo vigente, a partir da apropriação dos resultados das 

autoavaliações institucionais. 

 

Atividades 2020 2021 2022 

Fevereiro    

Reunião ordinária de planejamento de ações x x x 

Tabulação e análise dos dados da avaliação 
institucional do ano anterior 

x x x 

Março    

Divulgação de resultados no site institucional x x x 

Apresentação dos resultados da avaliação 
institucional à comunidade acadêmica e apoio 
para elaboração de plano de ações a partir 
das fragilidades e potencialidades apontadas         

x x x 

 Redação e envio do relatório de avaliação 
institucional para o e-MEC 

x x x 

Abril    

Revisão, discussão e aprovação de 
instrumentos de avaliação do semestre  

 x x 

Desenvolvimento de campanhas de 
sensibilização da comunidade acadêmica  

 x x 

Maio    

Aplicação dos instrumentos de coleta de 
dados   

  x 

Tabulação e análise dos dados da avaliação 
  x 

Junho    

Divulgação de resultados dos instrumentos de 
coleta de dados da avaliação  

  x 

Julho: Férias    

Agosto    

Reunião ordinária de planejamento de ações x x x 

Revisão, discussão e aprovação de 
instrumentos de avaliação do semestre x x x 

Setembro    



 
Desenvolvimento de campanhas de 
sensibilização da comunidade acadêmica  x x x 

Outubro    

Aplicação dos instrumentos de coleta de 
dados   

x x x 

Novembro    

Tabulação e análise dos dados da Avaliação 
Institucional 

 x x 

Dezembro    

Reunião extraordinária de planejamento  x x 

Quadro 1: Planejamento das atividades da CPA para 2020 - 2022. 
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