
Comissão Própria de Avaliação - CPA 
  
1 - Objetivos:coordenar e articular o processo interno de avaliação, de forma que o 
mesmo se desenvolva com ampla participação da comunidade acadêmica; zelar pela 
confiabilidade e fidedignidade das informações produzidas, e também responsabilizar-
se pela utilização dessas informações para que ocorram as adequações e melhorias 
necessárias ao aprimoramento do trabalho desenvolvido. 
Constituição da CPA 
2 -Composição 
A atual composição da CPA foi definida pela Portaria Conjunta FASE/FMP n° 04, de 
07 de abril de 2007. 
 
- Ana Helena Tibiriçá Ramos Goldenstein – Coordenadora Pedagógica 
- Derly da Silva Streit - Coordenadora Geral de Ensino e Docente 
- Claudia Martins de Vasconcellos Midão - Docente 
- Cristina Maria Rabelais Duarte - Docente 
- Maria Thereza de Sá Earp - Técnico Administrativo 
- Ricardo Bragança Pinheiro Tammela - Técnico Administrativo 
- Larissa Vieira - Discente 
- André Eckhardt - Discente 
- Walsir Teixeira Machado - Sociedade Civil 
  
 
  
3 - Principais resultados do 2º ciclo avaliativo 

Consolidação da auto-avaliação como um importante mecanismo de controle da sintonia dos processos 
institucionais com sua missão;
 
- Avanços significativos na sensibilização da comunidade acadêmica para a importância da cultura avaliativa;
 
- Fortalecimento da integração da comunidade interna;
 
- Favorecimento do processo de acompanhamento do ensino de graduação, das atividades de extensão e 
ações de responsabilidade social; 
 
- Incremento e diversificação das ações científico-culturais;
 
- Desenvolvimento de processos de comunicação, com reflexos na cultura da IES;  

 

. 

 
--  
OBS:  
Lembramos que a Avaliação Institucional 2009 já está ocorrendo no laboratório de 
informática e que a sua presença ´´e muito importante! 
A avaliação interna ou auto-avaliação tem como principais objetivos proporcionar o 
conhecimento abrangente e detalhado das atividades desenvolvidas pela instituição, 
identificando as causas de possíveis deficiências; fortalecer a capacidade profissional do 
corpo docente e técnico-administrativo, ampliando o comprometimento com o projeto 
pedagógico institucional; estabelecer maior relação de cooperação entre os diversos 
atores institucionais, bem como tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a 
comunidade. 
  
Trata-se de um processo contínuo, cíclico, que se retroalimenta, sempre motivado por 
uma atitude de busca crítica, construtiva e transformadora. 



Conto com a criatividade de vocês para transmitir  estas informações de forma clara e 
atraente 
 


