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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
Breve histórico
A Comissão Própria de
Avaliação – CPA da
Faculdade
Presidente
Antônio
Carlos
de
Uberaba foi criada em
razão da migração da IES
para o MEC, em abril de
2009. Foi instituído o
Planejamento Estratégico e

•
detalhamento
da
avaliação das dimensões;
• avaliação externa;
• utilização dos
resultados obtidos nas
avaliações;
• cronograma;
• Conclusão.
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OBJETIVOS DA CPA

• prestar contas de suas ações à
sociedade;
• avaliar a atuação da IES visando a
melhoraria do desempenho;
• subsidiar a gestão acadêmica como
instrumento de orientação a ações
futuras;
• redefinir os objetivos institucionais;
• rever o Plano de Desenvolvimento
Institucional e os Projetos Pedagógicos
dos

“A avaliação institucional na Faculdade Presidente Antônio Carlos

•

cursos;
subsidiar

o

processo

de

de Uberaba é compreendida como um processo que possibilita a

planejamento institucional;

transformação da Faculdade, evidenciando o compromisso desta

• criar mecanismos, seja por meio de

com a construção de uma sociedade mais justa e solidária e,
portanto, mais democrática e menos excludente.”

reuniões, de seminários, de debates,
de publicações ou outras formas, para
implementar: as práticas filosóficas,
políticas e a ética educativa; as
relações sociais e as condições de

em seguida o Programa de
Avaliação
Institucional,
abrangendo itens como:
• Avaliação Institucional:
história,
pressupostos
teóricos,
objetivos,
dimensões, fundamentos
legais e metodologia;
• diretrizes operacionais
da auto-avaliação – etapas;
• perspectivas da
avaliação;

trabalho, a eficiência administrativa e
a eficácia dos processos interpessoais

A Comissão Própria de
Avaliação – CPA da
Faculdade
Presidente
Antônio
Carlos
de
Uberaba vem cumprindo
os prazos estipulados
pela
CONAES
e
desenvolvendo
seu
Programa de Avaliação
Institucional.

que se desenvolvem nas distintas
instâncias;
• criar mecanismos para implementar:
as práticas filosóficas, políticas, ética
educativa, relações sociais e condições
de trabalho, eficiência administrativa e
eficácia dos processos interpessoais
que se desenvolvem nas distintas
instâncias.
•

sensibilizar

os

segmentos

acadêmicos e administrativos para
reconhecimento da avaliação como
um

processo

qualidade

e

de
da

melhoria

da

necessidade

da

participação de todos.

DIMENSÕES
AVALIADAS
PELA CPA
O que é avaliado
pela CPA?
- A Missão e o Plano de
Desenvolvimento
Institucional;
- A responsabilidade social
da instituição;
- A comunicação com a
sociedade;
- As políticas de pessoal, as
carreiras do corpo docente e
do
corpo
técnicoadministrativo;
- Organização e gestão da
instituição;
Infra-estrutura
física;
- Planejamento e avaliação;
- Políticas de atendimento
aos estudantes;
- Sustentabilidade
financeira;
- A avaliação de cursos e
avaliação de desempenho
dos estudantes e sua
influência
nas
ações
institucionais.

CPA EM AÇÃO...

Foram
realizadas
diversas
reuniões
e
seminários para discussão
do cronograma e início da
avaliação Institucional;
 Houve
profunda
sensibilização
da
comunidade acadêmica;
 Foram
criados
e
aplicados questionários de
avaliação
junto
à
comunidade acadêmica;
 Realizou-se
criteriosa
análise dos questionários
para
identificação
das
fragilidades e fortalezas;
 19
colaboradores
responderam o questionário
da avaliação institucional;
 80%
dos
alunos
participaram do processo de
avaliação institucional;
 68 professores opinaram
sobre a IES;
 Os
gráficos
de
consolidação da avaliação
demonstram que a IES
figura entre os conceitos
“bom” e “muito bom” na
opinião do pessoal técnicoadministrativo,
dos
docentes e dos discentes.

POLÍTICAS
INSTITUCIONAIS
UNIPAC – UBERABA
Você sabia?
- Após solicitações da CPA
a IES, está adequando suas
instalações
com
acessibilidade;
- Por deliberação da CPA, a
IES oferece atualmente 10
(dez) bolsas de estudo
integrais para professores e
colaboradores no Curso de
Pós-Graduação em Gestão
Pública, desde 05/ 2011;
- Realiza-se Curso de
Extensão
em
Políticas
Criminais e Criminologia;
- Firmada parceria da IES
com o PROLER regional;
- Parceria da IES com o
Instituto LFG, onde os
alunos do Curso de Direito
recebem capacitação para o
Exame de Ordem, sem ônus
financeiro;
- Projeto de Extensão em
Logística e Gestão de
Suprimentos, com previsão
para início em 03/2012;
- Projeto de Extensão em
Cálculos Trabalhistas, com
previsão de início para
02/2012;
Pós-graduação
em
Controladoria e em Direito
do Trabalho e Processo do
Trabalho, com oferta de 04
(quatro) bolsas de estudo
integrais para professores e
colaboradores em cada;
- Por determinação da CPA,
a Biblioteca da IES está em
franco
processo
de
expansão.

