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Resumo

Este Relato Técnico tem como objetivo apresentar a importância da atuação de uma Comissão Própria de Avaliação (CPA) como
ferramenta estratégica para auto avaliação em uma Instituição Educacional de Nível Superior (IES), sistematizando e prestando
informações solicitadas pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira”). Após aplicação online
de um questionário estruturado contendo perguntas abertas e fechadas para toda a comunidade acadêmica daquela IES – alunos,
professores, coordenadores e colaboradores – foram obtidos relatórios para mensuração do Índice de Satisfação Discente e Avaliação
Docente, que auxiliam os gestores que formam a CPA na preservação e aprimoramento da qualidade do ensino, baseado nas 10
dimensões propostas pelos órgãos responsáveis pela avaliação das IES no Brasil. Reforça-se que com estas informações semestrais
analisadas pela CPA, esta comissão consegue, agilmente, promover mudanças estruturais e radicais na Instituição, fornecendo subsídios
para busca do aumento de satisfação de todos os envolvidos no processo educacional e, assim, entregar resultados institucionais
satisfatórios que atendam às exigências de qualidade propostas pelo INEP.
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SUPERIOR 

 
Resumo 
Este Relato Técnico tem como objetivo apresentar a importância da atuação de uma Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) como ferramenta estratégica para auto avaliação em uma 
Instituição Educacional de Nível Superior (IES), sistematizando e prestando informações 
solicitadas pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio 
Teixeira”). Após aplicação online de um questionário estruturado contendo perguntas abertas e 
fechadas para toda a comunidade acadêmica daquela IES – alunos, professores, coordenadores 
e colaboradores – foram obtidos relatórios para mensuração do Índice de Satisfação Discente e 
Avaliação Docente, que auxiliam os gestores que formam a CPA na preservação e 
aprimoramento da qualidade do ensino, baseado nas 10 dimensões propostas pelos órgãos 
responsáveis pela avaliação das IES no Brasil. Reforça-se que com estas informações 
semestrais analisadas pela CPA, esta comissão consegue, agilmente, promover mudanças 
estruturais e radicais na Instituição, fornecendo subsídios para busca do aumento de satisfação 
de todos os envolvidos no processo educacional e, assim, entregar resultados institucionais 
satisfatórios que atendam às exigências de qualidade propostas pelo INEP. 
Palavras-chave: CPA; Avaliação Institucional; Ensino Superior; Estratégia. 
 
Abstract 
This Technical Report aims to present the importance of the role of a committee for assessment 
(CPA) as strategic tool for Higher Education Institution (HEI) systematizing and providing 
information requested by INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
“Anísio Teixeira”). Upon an application online with structured questions, for total academic 
community that HEI - students, professors, coordinators and employees - reports are obtained 
to measure Student Satisfaction Index and Self-Evaluation Professor that help all managers of 
CPA to keep and improve the quality levels, based on the 10 dimensions proposed by the 
agencies responsible for the evaluation of HEI in Brazil. Reinforces that with these six-month 
information analyzed by CPA, this commission can, quickly, promote structural and radical 
changes into HEI, seeking thereby increase the satisfaction of all participants of educational 
process and, thus, getting satisfactory institutional results and serving as quality requirements 
of INEP. 
Keywords: CPA; Institutional Evaluation; Higher Education; Strategy. 
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1 Introdução 
A Instituição de Ensino Superior (IES) apresentada neste Relato Técnico (RT) está 

localizada na cidade de Guarulhos - SP, município próximo à capital paulista, e faz parte de um 
tradicional grupo educacional. É uma instituição privada com foco em ensino, pesquisa e 
extensão, tendo como objetivo maior o desenvolvimento pessoal e profissional de todos os 
envolvidos no processo educacional, visando o fortalecimento social e econômico da sociedade. 

A Lei nº 10.861/04 e a portaria nº 2051de 09/07/2004 regulamentam os procedimentos 
de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES (MEC, 2004). 
Esta nova regulamentação definiu que todas as Instituições de Ensino Superior (IES) teriam um 
prazo de 60 dias para constituir uma Comissão Própria de Avaliação (CPA), que seria 
responsável por conduzir os processos de avaliação internos e externos da Instituição, além de 
cuidar da sistematização e da prestação das informações solicitadas pelo INEP, segundo as suas 
diretrizes.  

Com a finalidade de atender esta nova regulamentação, a Instituição necessitou se 
mobilizar para que fosse criada sua CPA, assim como fosse justificado o seu uso estratégico 
para atender as solicitações gerenciais solicitadas pelo INEP que, consequentemente, 
impactariam positivamente junto ao Ministério da Educação (MEC). A formação deste grupo 
respeitou os 60 dias propostos pela lei, e junto dele, seu caráter estratégico baseou-se no 
agrupamento de profissionais de diversas áreas da IES – discentes, docentes, coordenação e 
colaboradores - e no desenvolvimento de um programa de avaliação institucional, utilizando de 
um questionário online, desenvolvido e estruturado pela Instituição para coleta, análise e 
apresentação de resultados aos órgãos governamentais responsáveis, além de ser um guia de 
reconhecimento e melhoria de processos internos da Organização.  

Dessa forma, o objetivo deste RT é apresentar a importância da atuação de uma (CPA) 
como ferramenta estratégica para auto avaliação de uma IES, sistematizando e prestando 
informações quantitativas e qualitativas, constantemente, aos grupos internos e externos 
envolvidos no processo de ensino. Além desta Introdução, segue-se um Referencial Teórico 
que tem por foco justificara importância da avaliação institucional em uma IES, incrementando 
seus níveis de qualidade e desempenho. Na sequência, apresenta-se a Metodologia, detalhando 
o processo para desenvolvimento, aplicação e análise dos dados obtidos por meio do 
questionário online. Em seguida, são apresentados os Resultados Obtidos que trazem alguns 
indicadores avaliados pela CPA e são demonstradas algumas melhorias alcançadas pela IES. 
Finalmente, na seção de Conclusão e Considerações Finais argumenta-se sobre a realização dos 
objetivos propostos inicialmente, além das limitações do trabalho e sugestão de pesquisas 
futuras. 

 
2 Referencial Teórico 

A avaliação do Ensino Superior brasileiro se iniciou na década de 70, por meio de 
iniciativas propostas pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior), dedicadas no primeiro momento ao âmbito de mensuração da qualidade de cursos de 
nível de Stricto Sensu – Mestrado e Doutorado. Entretanto, somente em meados da década de 
1980 as avaliações de cursos de Ensino Superior englobaram os cursos de graduação, 
especialmente em decorrência de diversas iniciativas governamentais conduzidas pelo próprio 
MEC, como por exemplo, o Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU), a 
constituição da “Comissão de Notáveis" e do Grupo Executivo da Reforma da Educação 
Superior – GERES (Polidori, Marinho-Araujo, & Barreyro, 2006). 

Após esta primeira fase de desenvolvimento das diversas formas de avaliação do Ensino 
Superior, especialmente com base em iniciativas de órgãos governamentais, no final dos anos 
80, início de 1990, as IES passaram a desenvolver formas de auto avaliação, que, conforme 
Polidori et al. (2006), constituem-se em um processo de autoconhecimento da Instituição que 
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busca organizar suas informações, construindo sentido sobre seus processos, estruturas e 
práticas voltadas a melhorar a qualidade de ensino mensurada em determinado período de 
tempo. Assim, com este novo processo de avaliação feito pelas próprias Universidades, foi 
criado o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), apoiado 
pelo MEC. No entanto, à época ainda não havia uma forma de alinhamento de parâmetros para 
que a avaliação institucional seguisse os mesmos critérios em todo território nacional. 

Devido a este amadurecimento das IES, que passaram a entender a importância da 
avaliação institucional como ferramenta para melhoria da qualidade e desempenho estratégico, 
foi criada o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, que tem como 
objetivo ser um sistema integrado que permita o desenvolvimento de parâmetros de avaliação 
das políticas de ensino por parte de órgãos nacionais de educação, e do nível de qualidade e 
desempenho institucional inerente às IES (Polidori et al., 2006). Dessa forma, o SINAES, que 
é um sistema sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira – INEP, assegura uma forma estruturada de avaliação das IES, dos cursos de 
graduação e do desempenho do corpo docente e discente, atendendo às diretrizes da Comissão 
Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES. 

Sendo assim, para atender aos critérios estabelecidos pela Lei nº 10.861/04 e pela 
portaria nº 2051 de 09/07/2004, que regulamenta os procedimentos de avaliação do SINAES, 
as IES criaram suas CPA, que tem como foco identificar os pontos de melhoria necessários em 
processos e infra-estrutura, atendendo ao seu corpo docente, discente, colaboradores e 
comunidade, gerando resultados positivos para seu Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI). As dimensões que precisam ser atendidas por meio da atuação da CPA são: (1) A missão 
e o Plano de Desenvolvimento Institucional; (2) Perspectiva pedagógica e formadora de 
políticas, normas e estímulos para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão; (3) 
Responsabilidade Social das IES, (4) Comunicação com a Sociedade; (5) Políticas de Pessoal, 
Carreira, Aperfeiçoamento e Condições de trabalho; (6) Organização e Gestão da Universidade; 
(7) Infraestrutura Física; (8) Planejamento e Avaliação; (9) Políticas de atendimento a 
estudantes e egressos; e (10) Sustentabilidade Financeira (Nunes, 2006). 

A CPA tem um caráter estratégico dentro das IES porque, além de cumprir as normas 
jurídicas propostas pelos órgãos responsáveis pela avaliação do ensino superior no Brasil, 
exercem uma função fundamental para a melhoria da qualidade dos serviços de ensino 
prestados pela Instituição, melhorando o desempenho do corpo docente e discente, e ressaltando 
as potencialidades que a organização educacional possui. Para isso, a CPA necessita seguir os 
parâmetros apresentados nos documentos "Diretrizes para a Avaliação das Instituições de 
Educação Superior" (BRASIL, 2004) e o "Roteiro de Auto avaliação institucional" (INEP, 
2004). Além disso, Silva & Gomes (2011) recomendam que toda avaliação institucional 
promovida pela CPA deve seguir três etapas: “preparação”, “execução de tarefas”, e 
“consolidação”. Na etapa de “preparação”, tem-se a composição da CPA por meio da escolha 
de seus membros, planejamento dos trabalhos e metodologias que serão aplicadas para a 
avaliação institucional, e a sensibilização do público interno. Para a segunda etapa, que trata da 
“execução de tarefas”, é necessário seguir critérios estabelecidos no “Roteiro de Auto 
Avaliação Institucional” (INEP, 2004), de forma que haja a aplicação da ferramenta de coleta 
de dados alinhada com outros instrumentos de mensuração para obtenção das informações 
preliminares ao processo de avaliação institucional. Como último passo proposto por Silva & 
Gomes (2011), há a etapa de “consolidação” em que são feitos os relatórios finais para que 
possa ser desenvolvido o plano de ação de melhorias institucionais que atendam todos os 
envolvidos no processo de avaliação institucional. 

Como exemplo de caso de sucesso do uso de uma CPA como ferramenta estratégica 
para avaliação institucional, focada no plano de desenvolvimento institucional, destaca-se o 
trabalho apresentado por Nunes (2006), que relata a importância desta ferramenta presente nos 
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39 campi de uma IES particular localizada na cidade do Rio de Janeiro - RJ. Neste estudo, a 
autora apresenta a presença da CPA como fator-chave para superar as dificuldades na avaliação 
institucional de uma IES de estrutura complexa. Para este caso, a presença da CPA foi essencial 
nas 10 dimensões necessárias para uma excelente avaliação institucional: (1) Relação da Missão 
com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI; (2) Política para as áreas de Ensino, 
Pesquisa, Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu e Extensão; (3) Responsabilidade Social 
das IES; (4) Comunicação com a Sociedade; (5) Avaliação do trabalho docente e das equipes 
técnico administrativas; (6) Organização e gestão institucional; (7) Infraestrutura Física; (8) 
Planejamento e Avaliação de todos os setores envolvidos da Instituição; (9) Políticas de 
atendimento ao corpo discente; e (10) Sustentabilidade Financeira. 

Outro exemplo de sucesso é apresentado no Relatório Anual de uma IES com matriz na 
cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, e unidade avançada na cidade de Guarujá, 
litoral paulista (UNAERP, 2014). Neste relatório, além de apresentadas todas as etapas 
recomendadas por Silva & Gomes (2011), é ressaltada a importância da CPA como ferramenta 
estratégica para se alcançar as metas propostas pelo planejamento institucional da IES. Além 
disso, conforme apresentado no relatório, o uso da CPA como ferramenta estratégica para 
avaliação institucional incentiva a criação de novos processos e metodologias que atendam às 
normas do SINAES, possibilitando a prestação de contas ao INEP e, consequentemente, 
melhorando os critérios de qualidade de todos os fatores avaliados. 

Com base nos dois casos de sucesso supracitados, em que é apresentada a importância 
estratégica que uma CPA tem para as IES, este Relato Técnico objetiva validar a relevância da 
utilização desta ferramenta para o auxílio no processo de avaliação institucional cobrindo todos 
os critérios definidos no SINAES, visto que a qualidade e o desempenho dos cursos de 
graduação são mensurados por meio de diretrizes já estipuladas pelo INEP/MEC. Para isso, 
pretende-se apresentar as metodologias usadas para a obtenção dos dados voltadas a avaliação 
institucional e seus resultados aplicados na IES, objeto do presente Artigo Tecnológico.  

 
3 Metodologia 

A Instituição foco presente neste RT é uma organização privada e fica localizada na 
região metropolitana da cidade de São Paulo - SP, com sede estabelecida na cidade de 
Guarulhos – SP. Ela é constituída por três campi, sendo que os Campi I e III são dedicados a 
cursos técnicos, de graduação e graduação tecnológica, e o Campus III dedicado aos cursos de 
graduação e pós-graduação Lato Sensu. A faculdade oferece formação nas áreas de Humanas, 
Exatas e Biológicas, totalizando 45 opções divididas em 25 cursos de graduação, 08 de Pós-
Graduação Lato Sensu, 07 de graduação tecnológica, e 05 cursos de nível técnico. A IES é 
composta por 180 docentes, 112 funcionários que compõe o corpo técnico-administrativo, e 
aproximadamente quatro mil alunos. 

Este trabalho se enquadra metodologicamente como uma análise descritiva de 
abordagem quantitativa e qualitativa, com foco na obtenção de dados para avaliação 
institucional da IES objeto deste estudo, envolvendo corpo docente, discente, colaboradores e 
comunidade. A pesquisa utilizou as 10 dimensões apresentadas por Nunes(2006) como os 
critérios que necessitam ser avaliada pela CPA para a auto avaliação institucional, compondo 
variáveis internas e externas à Organização estudada, e permitindo que os resultados obtidos 
fossem inseridos no relatório anual da IES para apresentação ao INEP/MEC. 

Após o estabelecimento da Lei nº 10.861/04 e da portaria nº 2051 de 09/07/2004, que 
regulamentaram os procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior – SINAES, todas as IES tiveram de desenvolver comissões de avaliação para que 
fossem prestadas contas ao INEP, relacionadas ao desempenho e qualidade dos cursos de 
graduação, legitimando os serviços educacionais prestados a toda comunidade. Por isso, a 
formação das CPA se tornou essencial para que as auto avaliações fossem feitas 
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periodicamente, e que seu impacto auxiliasse nos resultados apresentados a todos os órgãos 
competentes, entre eles o Ministério da Educação (MEC). Os resultados, oriundos das auto 
avaliações promovidas pelas CPA permitem que as IES forneçam dados ao MEC que 
possibilitem a autorização de novos cursos, reconhecimento de cursos existentes ou 
recredenciamento da Instituição. 

A CPA foi a ferramenta estratégica encontrada pelas IES para que fossem prestadas 
contas aos órgãos responsáveis pela avaliação do ensino no Brasil. Cada IES, seguindo as 
legislações e os regulamentos apresentado pelo INEP, montou suas CPA visando ter em mãos 
uma ferramenta estratégica interna que permitisse a estruturação das metodologias, práticas, 
análises e apresentação dos resultados das avaliações institucionais. A CPA deve ser constituída 
por, ao menos, quatro membros, sendo um docente, um discente, um funcionário técnico-
administrativo, e um representante da sociedade civil organizada. Todos os membros da CPA 
são escolhidos e nomeados pelo Reitor da IES, com ampla divulgação à comunidade 
universitária da composição e das atividades desta CPA. Além disso, os Coordenadores 
Pedagógicos respondem pelo acompanhamento e pelo auxílio na divulgação dos resultados às 
Coordenações de Cursos, atuando em conjunto com a CPA da Instituição. O mandato dos 
integrantes da CPA é de dois anos, podendo ser estabelecido por um ano em casos notificados 
ao INEP e ao MEC. 

Para um melhor desempenho da CPA, a IES necessita dedicar um espaço com 
infraestrutura básica, de computadores e mesas, além de ter espaços em suas unidades que 
permitam a inserção de uma comunicação interna, com objetivo de conscientizar toda a 
comunidade sobre o processo de avaliação e sua importância para a melhoria da qualidade de 
ensino e serviços prestados. Assim, a CPA consegue ampliar a divulgação de suas ações e ter 
uma estrutura física básica para planejamento das ações de melhoria. Além disso, todo este 
trabalho de divulgação foi feito por meio de comunicação digital, como intranet, redes sociais, 
e e-mails marketing direcionados ao público de interesse, também por meio de mídias 
impressas, como cartazes, panfletos e flyers, e até mesmo utilizando-se do seu corpo docente 
para comunicação “boca-a-boca”. Com esta ligação entre infraestrutura física e divulgação, e 
utilizando-se de meios de comunicação eficazes, a CPA tem seu valor reconhecido dentro da 
comunidade, podendo apresentar os resultados obtidos após a implantação das melhorias. 

A auto avaliação de uma IES é um instrumento básico para a mensuração de qualidade 
dos serviços prestados pela instituição. É por meio deste modelo de avaliação, estruturado e 
definido por um grupo multidisciplinar, que se constrói um projeto estratégico focado no 
desenvolvimento institucional em longo prazo. De acordo com a proposta do SINAES, a 
Avaliação Institucional deve ser peça fundamental para a manutenção do projeto acadêmico e, 
consequentemente, para a melhoria da qualidade e das atividades prestadas pela instituição. A 
participação efetiva no processo de avaliação de todos os envolvidos no projeto acadêmico, 
assim como dos usuários dos serviços, é de extrema importância, tendo em vista que isso 
contribui para assegurar a qualidade e legitimação da Instituição junto à sociedade. Sendo 
assim, o processo de auto avaliação permite criar parâmetros críticos em relação à organização, 
de forma a impactar nos projetos pedagógicos junto à sociedade, gerando impactos sociais 
relevantes. Mais do que isso, o processo de auto avaliação traz à IES a possibilidade de revisão 
de suas estruturas de ensino, que envolvem metodologias pedagógicas, criação ou 
desmembramento de cursos, mudança de atividades educacionais, revisão das condições junto 
ao corpo docente e discente, além de política de resultados financeiros obtidos pela Instituição. 

Assim, a IES foco deste RT segue as recomendações de Silva & Gomes (2011), 
compreendendo sua auto avaliação, regida pela CPA, em três etapas apresentadas a seguir. 

A primeira etapa consiste na formação da CPA e sensibilização da comunidade 
acadêmica, coleta e análise de dados e a apresentação do relatório de ações de melhorias. Esta 
etapa acontece com a discussão dos diversos personagens participantes do processo de 
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avaliação, como professores, coordenadores de cursos, gestores e diretores da IES, funcionários 
de biblioteca e laboratórios acadêmicos, e com representantes dos discentes. Já na segunda 
etapa, que se refere à coleta e análise de dados, é aplicado um questionário online para toda a 
comunidade acadêmica da IES. Este instrumento de pesquisa é feito com base na realidade das 
diversas categorias inseridas no processo de auto avaliação da IES – corpo docente, discente, 
funcionários da instituição e comunidade – a fim de obter de forma fidedigna as informações 
para mensuração de potencialidades e pontos de melhoria, que serão analisados pela CPA. Todo 
este processo está informatizado e é exposto de forma transparente a todos os participantes que 
podem acessar o questionário durante o período pré-estabelecido pela IES. Todos os resultados 
têm como objetivo a melhora na qualidade dos serviços prestados e a prestação de contas junto 
aos órgãos de avaliação do Ensino Superior brasileiro. Por fim, há a terceira etapa que se dedica 
à apresentação dos resultados e ao desenvolvimento do Plano de Ação de Melhorias, em que a 
CPA poderá promover os incrementos de qualidade e, consequentemente, permitir que a IES 
alcance as metas definidas do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. 

Dessa forma, a CPA da IES objeto deste RT, com objetivo de atender as legislações 
vigentes pelos órgãos governamentais de avaliação do ensino brasileiro, segue as 10 dimensões 
propostas por Nunes (2006) que são: (1) Relação da Missão com o Plano de Desenvolvimento 
Institucional – PDI, que trata das questões diárias e do plano de metas institucionais da IES; 
(2) Política para as áreas de Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu e 
Extensão, que tem como objetivo desenvolver as capacidades intelectuais do aluno, apoiado 
pelo corpo docente, através de Programas de Iniciação Científica e monitoria de turmas; (3) 
Responsabilidade Social das IES, que atende as questões sociais de inclusão de alunos com 
baixa renda econômica ou pouco acesso a educação; (4) Comunicação com a Sociedade, que 
se refere ao ensino e a educação como forma de aproximação com a sociedade e 
desenvolvimento do discente; (5) Avaliação do trabalho docente e das equipes técnico 
administrativas, que se relaciona a políticas de ingresso, plano de carreira, treinamentos e 
aprimoramento técnico, satisfação no ambiente de trabalho; (6) Organização e gestão 
institucional, que reforça a aproximação entre os públicos da IES, de funcionários técnico-
administrativos ao corpo diretivo para discussão de gestão e finanças, em prol do 
desenvolvimento dos processos administrativos da unidade de ensino; (7) Infraestrutura Física, 
que tem como objetivo aprimorar os diversos ambientes estruturais para atender melhor a todo 
público através de espaços de convivência e ensino; (8) Planejamento e Avaliação de todos os 
setores envolvidos da Instituição, que está intrinsecamente relacionado ao processo de auto 
avaliação institucional conduzido pela CPA, desde sua elaboração até a apresentação final dos 
resultados e ações de melhoria; (9) Políticas de atendimento ao corpo discente, que se refere a 
todo processo de acompanhamento do discente, desde sua entrada na IES, além dos serviços de 
atendimento ao discente nos diversos ambientes da Instituição, como bibliotecas, secretarias, 
laboratórios, etc.; e (10) Sustentabilidade Financeira, que provém das ofertas de cursos de todas 
as modalidades presentes na IES. 

Para que a CPA seja uma ferramenta estratégica e traga resultados reais dentro do PDI 
da Instituição, é necessário que sua formação siga alguns passos padrões que ajudam na sua 
efetividade. Conforme INEP (2004), a composição da CPA deve contar com membros da IES 
e da sociedade civil organizada e, por isso, o Reitor da IES deve indicar os membros docentes 
e técnico-administrativos que irão compor a Comissão, sendo estes escolhidos de forma eletiva. 
Após este processo de indicações, é necessária a definição de cargos para cada membro, 
seguindo a hierarquia de cargos maiores até os menores, começando pelo corpo docente, e na 
seqüência o corpo técnico-administrativo, o corpo discente e o membro da sociedade civil. 
Mesmo após a definição dos cargos, a IES não necessita oferecer qualquer tipo de remuneração 
adicional ou crédito como atividade extracurricular a nenhum dos membros. Como próxima 
etapa para construção da CPA, deve-se ter um espaço físico com infraestrutura que permita a 
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realização de reuniões de planejamento da Comissão, institucionalizando e dando autonomia à 
ferramenta. Dando seqüência, a CPA deve promover, no espaço de até um mês antes da data da 
avaliação institucional, encontros com todos os níveis da IES para entender as fragilidades e 
poder iniciar seus planos de ação. Por fim, os membros da comissão devem convocar uma 
reunião com os órgãos de deliberação superior da IES para apresentação destes planos a fim de 
iniciar a auto avaliação em todos os níveis da Instituição. É importante ressaltar que todas estas 
etapas devem estar estabelecidas previamente no regimento interno da IES.  

No próximo capítulo deste RT - Resultados Obtidos e Análise - pretende-se apresentar 
as fragilidades que existiam dentro da IES foco do estudo antes da implantação da CPA, assim 
como os resultados obtidos até o momento após sua implantação, justificando a formação da 
CPA para uma IES. Os indicadores utilizados para se apresentar estes resultados pré e pós-
implantação da CPA serão as 10 dimensões supracitadas, mostrando os impactos em cada 
dimensão do uso desta ferramenta estratégica. 
 
4 Resultados Obtidos e Análise 

Após a implantação da CPA, atuando de forma próxima a toda comunidade acadêmica 
envolvida no processo de ensino, foram promovidas mudanças consideráveis dentro das 10 
dimensões citadas anteriormente, com o objetivo de aprimorar a qualidade e práticas internas 
da IES, além de obter uma melhor avaliação do INEP e MEC, o que por sua vez possibilita o 
credenciamento, recredenciamento e reconhecimento de cursos de graduação da Instituição. 
Todos os relatórios referentes às mudanças promovidas na IES pela atuação da CPA são 
disponibilizados somente internamente, por decisão estratégica do corpo diretivo, e com intuito 
de prestação de contas para os órgãos responsáveis pela avaliação do ensino no Brasil. A 
atuação da CPA ficou clara na melhoria das ações promovidas pela IES, trabalhando sobre as 
fragilidades inicialmente apresentadas e as transformando em potencialidades por meio de 
ações estratégicas contínuas. 

A primeira dimensão trabalhada foi a (1) Relação da Missão com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional – PDI. Neste sentido, a CPA promoveu encontros com o público 
interno - corpo docente, discente e funcionários técnico-administrativos, para compreender seu 
entendimento e integração da visão e missão da IES, além das práticas internas do PDI. Dessa 
forma, junto ao corpo diretivo de gestão da unidade de ensino, a CPA detectou as fragilidades 
que existiam nesta dimensão, que se resumiram na falta de conhecimento da missão e visão 
institucional, na baixa qualificação dos funcionários, e no mal-uso de recursos para 
aprimoramento da qualidade do ensino. Assim, após a análise documental do PDI e outros 
documentos oficiais, foram feitas ações de investimento em infraestrutura, realização de cursos 
internos para qualificação profissional, e aproximação de toda a comunidade acadêmica de 
forma a permitir a identificação dos valores definidos pela IES, o que gerou incremento em 
parcerias regionais com dez escolas municipais, oferecendo aulas de reforço de português, 
inglês e matemática. Além disso, foram firmadas parcerias com oito ONGs da cidade, com o 
intuito de auxiliá-las em questões jurídicas e administrativas. Também houve contribuição 
substancial para a melhora na qualidade dos cursos oferecidos pela IES, que passaram da nota 
do Índice Geral de Cursos (IGC) de 3,2 para 3,6 após a atuação da CPA nesta dimensão. 

A segunda dimensão - (2) Política para as áreas de Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação 
Lato Sensu e Stricto Sensu e Extensão, já apresentava índices satisfatórios para as avaliações 
feitas pelo INEP e MEC, tendo a IES uma média de nota de seus cursos de 3,2 antes da 
implantação da CPA. Para esta dimensão, a presença somente da ferramenta estratégica 
incentivou a estruturação de uma área de Pesquisa Científica, com incremento oferta de projetos 
de pesquisa por parte dos docentes da Instituição, que não existiam antes da implantação da 
CPA. Além disso, os docentes são incentivados a participar de simpósios e congressos 
científicos, e a publicar em um dos 17 periódicos científicos indexados pelo grupo educacional 
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ao qual a IES faz parte. Para a dimensão (3) Responsabilidade Social das IES, as ações da CPA 
foram muito importantes para incentivar a presença da unidade de ensino como agente 
fomentador das relações sociais na comunidade. Antes de sua implantação, as atuações não 
eram monitoradas, e até mesmo muitas vezes não ocorriam. Porém, após o início da atuação da 
CPA, a IES se engajou em 19 projetos de extensão comunitária com responsabilidade social, 
realizando cerca de 1.500 atendimentos por ano na cidade de Guarulhos - SP. Além disso, 
incentivou seu corpo discente a participar ativamente nestes projetos de práticas sociais, 
considerando como atividades extracurriculares a serem cumpridas por todos os alunos, e 
inseriu em toda a sua grade curricular a disciplina Responsabilidade Social e Meio Ambiente.  

Na próxima dimensão, (4) Comunicação com a Sociedade, a presença da CPA ajudou a 
IES a estabelecer esta relação com a comunidade, tendo em vista que não havia canais 
estabelecidos de comunicação entre a unidade de ensino e a comunidade. Dessa forma, a CPA 
promoveu reuniões quinzenais com os membros da diretoria, a fim de desenvolver 
metodologias de comunicação que atendessem esta dimensão. Após este passo, a IES iniciou 
sua relação institucional com a comunidade por meio de seu site, comunicação interna (cartazes, 
entrega de flyers), uso do corpo docente como multiplicador de ideias nas salas de aula, 
disposição de quadro de avisos em todos os campi, entre outras iniciativas que atenderam a esta 
dimensão de forma plena e necessária. A quinta dimensão, que trata da (5) Avaliação do 
trabalho docente e das equipes técnico administrativas, obrigou a CPA a ter encontros mensais 
com o setor de Recursos Humanos (RH) da IES para desenvolver ações junto aos seus 
funcionários, já que antes da sua implantação a área simplesmente fazia funções de 
Departamento Pessoal, focando em rotinas de pagamento de salários dos funcionários da 
unidade, enquanto as outras ações eram designadas pela área de RH da matriz. Após as 
redefinições propostas pela CPA, em termos de maior autonomia do setor de RH local, a IES 
aprofundou-se em programas de qualificação de seus funcionários por meio da disponibilização 
de uma “Trilha do Conhecimento”, onde todos os funcionários técnico-administrativos tinham 
disponíveis cerca de 40 cursos básicos nas áreas de Atendimento ao Público, Negociação, 
Redação, Gestão do Tempo, entre outros. Outro ponto em que houve atuação direta da CPA foi 
a construção ou reparo da sala dos docentes, que antes da CPA só possuía duas mesas com 
cadeiras e área de café. Após as ações da CPA, o espaço passou a ser composto por 3 mesas, 4 
computadores, área de café, wifi, e duas salas de estudo.Para os docentes, foi desenvolvida a 
“Universidade Corporativa”, com cerca de 100 cursos de aprimoramento direcionados às 
melhores práticas na docência. Na dimensão (6) Organização e gestão institucional, a CPA 
detectou através de entrevistas com alguns gestores da IES a falta de autonomia para a tomada 
de decisões, que em sua grande maioria dependiam da aprovação da matriz, caracterizando um 
processo demorado e burocrático. Dessa forma, após um projeto apresentado à matriz, relatando 
os benefícios de uma maior autonomia do corpo diretivo nas decisões estratégicas da unidade 
de ensino, a IES formou um grupo multidisciplinar com autonomia para fomentar iniciativas 
voltadas ao Ensino, Pesquisa e Extensão, como formação de Grupos de Pesquisa, Projetos de 
Pesquisa nas linhas definidas pela IES, participação de docentes em eventos científicos, 
ampliação do Programa de Iniciação Científica (PIC), formação de um Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP), para avaliação dos projetos envolvendo seres humanos, e do Comitê de Uso 
de Animais (CEUA), para pesquisas envolvendo cobaias e outros animais, além da criação de 
um periódico científico administrado pela IES. Já para a dimensão (7) Infraestrutura Física, a 
presença da CPA foi essencial para que fosse coletada a informação necessária para entender 
as necessidades de condições físico-estruturais para prestação de serviço de ensino de 
qualidade. A CPA desenvolveu um questionário eletrônico para avaliação institucional que 
contemplava um item dedicado a entender tais necessidades de estrutura física pela percepção 
dos funcionários técnico-administrativos, corpo docente e discente da IES. Este questionário 
foi composto por 75 perguntas divididas em 5 áreas para avaliação: Infraestrutura, Desempenho 
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Docente, Desempenho de Coordenação e Diretoria, Conteúdo Programático e Auto-Avaliação 
Docente/Discente. O questionário ficou disponível online por um período de 30 dias na intranet 
da IES, sendo divulgado ao público por meio dos canais de comunicação da IES. Após a 
aplicação do instrumento e coleta dos dados, a CPA desta IES utilizou consultores externos 
para a análise dos dados, que foi feita com a utilização de softwares estatísticos para análises 
quantitativas. Com base na análise dos resultados, a CPA sugeriu diversas iniciativas, como a 
remodelação estrutural da biblioteca, que duplicou de tamanho após as ações da CPA, 
aumentando em 60% a quantidade de títulos disponíveis aos alunos. Ocorreu atualização 
estrutural e tecnológica das salas de aula, que antes possuíam quadros negros com uso de giz, 
que foram gradativamente substituídos por quadros brancos e pincéis atômicos. Ainda dentro 
desta dimensão, a CPA mobilizou a IES na reforma dos espaços comuns para adaptação aos 
portadores de deficiências, que antes da atuação da Comissão eram inexistentes. 

Para a dimensão (8) Planejamento e Avaliação de todos os setores envolvidos da 
Instituição, a IES usou-se da CPA como a ferramenta para desenvolver e remodelar os 
instrumentos de auto avaliação, a partir da liberação de acesso, aos membros da Comissão, de 
relatórios prévios de avaliação da Instituição, assim como ao seu plano pedagógico. Somado a 
isso, a CPA desenvolveu todo o Programa de Avaliação Institucional, após reuniões com 
coordenadores e docentes de todos os cursos da IES, além de representantes de salas, visando 
entender as necessidades discentes. Por último, foram realizadas reuniões com gerentes e 
supervisores, que representaram o corpo técnico-administrativo, com o foco de buscar entender 
fragilidades observadas e ouvir as sugestões de melhoria. Depois de montada a estrutura para 
avaliação, foi promovida a sensibilização de todos os colaboradores e participantes do processo 
de ensino por meio de 12 encontros formais no auditório da IES, com datas previamente 
informadas a toda a comunidade, para apresentação do Plano de Melhoria. Além disso, todos 
os alunos receberam em seus e-mails acadêmicos os resultados do Programa de Avaliação 
Institucional, e foram utilizados os canais de comunicação interna (cartazes, entrega de flyers), 
além do próprio corpo docente, para informar a disponibilidade destes dados na intranet da IES. 

Na dimensão (9) Políticas de atendimento ao corpo discente, a CPA teve seu papel 
ressaltado dentro da IES a partir do momento em que organizou as novas formas de prestação 
de atendimento ao discente, com programas de bolsas universitárias baseado no desempenho 
nas provas vestibulares, ou mesmo por meio de programas governamentais de financiamento 
estudantil (FIES, PROUNI, etc.). Ocorreu ainda o incentivo para realização de encontros com 
vistas a auxiliar os alunos no funcionamento das disciplinas oferecidas em modalidade de 
Ensino a Distância (EaD), com reuniões semanais durante o primeiro mês do semestre letivo, 
junto aos tutores de cada disciplina, que buscavam explicar o modus operandi do ambiente 
virtual (AVA). Ocorreram palestras junto as docentes buscando promover a melhora do 
relacionamento com o corpo discente, além do apoio à inclusão dos alunos em estágios via 
parcerias com diversas empresas, que ministravam palestras na própria IES, e faziam a coleta 
de currículos para montagem de um banco que poderia gerar futuras oportunidades 
profissionais. Ainda, a IES também promovia visitas monitoradas a algumas empresas da 
região, onde os alunos também poderiam deixar seus currículos almejando uma futura inclusão 
no quadro de colaboradores. 

Com a presença estratégica da CPA em todas as esferas da IES, a dimensão (10) 
Sustentabilidade Financeira pode ser alcançada, através da análise dos balanços e melhoras dos 
resultados financeiros da IES. Esta melhora financeira possibilitou que fossem feitos novos 
investimento em infraestrutura, contratação de funcionários técnico-administrativos e novos 
docentes, com maior qualificação. Para isso, a CPA da IES relatada neste trabalho tinha um dos 
membros da comissão também presente no Conselho Executivo da organização. Dessa forma, 
a CPA, através deste membro, que tinha poder de decisão dentro da organização, conseguiu 
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contribuir para a construção do PDI, atuando diretamente na definição das diretrizes 
institucionais. 

A Tabela 1 proporciona uma visão sistemática da importância da atuação da CPA na 
IES foco do presente Relato, por meio da apresentação de um resumo relacionado aos principais 
benefícios obtidos após a sua implantação. 

 
Tabela 1. Visão sistemática da atuação da CPA nas 10 dimensões de auto avaliação 

institucional recomendadas pelo SINAES. 

 
Fonte: dados dos autores. 

 
Por toda esta contribuição da CPA, entende-se que antes de sua implantação a IES não 

possuía conhecimento, estrutura e cultura de processos para executar uma avaliação 
institucional que permitisse sua evolução, e que também atendesse aos critérios de qualidade 
na prestação de serviços na área de Ensino, Pesquisa e Extensão. Após o início da atuação da 
CPA como ferramenta estratégica, a IES pôde organizar as informações, tomar as ações 
necessárias e prestar contas de forma correta, com base nos critérios definidos pelo INEP e 
MEC, possibilitando seu reconhecimento como uma IES voltada à comunidade e a 
disseminação do conhecimento. 

 
5 Considerações Finais  

No presente RT, apresentou-se o uso estratégico da CPA para auxílio no 
acompanhamento do plano de desenvolvimento acadêmico, além de organização da informação 
necessária para prestação de contas aos órgãos de avaliação institucional da qualidade de ensino 
no Brasil. Os resultados obtidos demonstraram a importância da presença da CPA não só como 
recomendação do INEP/MEC para que sejam seguidas as novas políticas de avaliação 
institucional, mas também como uma ferramenta de aprimoramento da qualidade na prestação 
de serviços da IES. Além disso, a CPA permite que a IES se aproxime da comunidade externa, 
reforçando sua missão de disseminação do conhecimento e fortalecimento social e econômico 
junto à sociedade. 

Dentre as principais limitações deste RT, destacam-se a internalização da informação 
estratégica obtida por meio do uso da CPA, o que minimizam alguns impactos positivos junto 
à comunidade, além de não permitir que outras Instituições repliquem este conhecimento. Outra 

Avaliação do trabalho docente e das equipes técnico 

administrativas

Toda a avaliação de funcionários era feito pela matriz 

do grupo educacional ao qual a IES faz parte e 

portanto não havia acompanhamento desta avaliação

Criação de instrumentos para qualificação dos funcionários da IES e 

reestruturação da sala dos docentes que passou a ter 03 mesas, 04 computadores, 

área de café, wi-fi e duas salas de vidro para estudo

Políticas de atendimento ao corpo discente
Não existia uma organização formal para definição das 

melhores práticas de atendimento ao corpo discente

Definição de políticas de bolsas universitárias, acompanhamento de tutores em 

disciplinas na metodologia de EaD e parcerias com empresaspara inclusão do 

discente no mercado de trabalho

Infraestrutura Física
A IES possui uma infraestrutura básica que não atendia 

a comunidade acadêmica adequadamente

Desenvolvimento de questionário para entender as necessidade de melhoria e 

reestruturação de bibliotecas, salas de aula e espaços comuns para acesso aos 

portadores de deficiência

Planejamento e Avaliação de todos os setores 

envolvidos da Instituição
Ações descentralizadas e pontuais

Remodelagem dos instrumentos de auto-avaliação institucional, sensibilização da 

comunidade acadêmica para a avaliação institucional e política de divulgação das 

ações de melhoria baseada nos resultados

Todas as ações na área de Responsabilidade Social 

não aconteciam corretamente ou não era monitoradas 

adequadamente

Engajamento em 19 projetos de Responsabilidade Social, realizando cerca de 

1.500 atendimentos por ano e inclusão da disciplina Responsabilidade Social e 

Meio Ambiente na grade curricular

Comunicação com a Sociedade
Não existia nenhum canal de comunicação para 

relacionamento com a comunidade

Criação dos canais institucionais para relacionamento com a comunidade - site, 

comunicação interna, uso do corpo docente como multiplicador, disposição de 

quadro de avisos e uso da intranet

Dimensões para Auto-Avaliação Antes da Implantação da CPA Após a Implantação da CPA

Relação da Missão com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI

Sustentabilidade Financeira 
Baixa sustentabilidade e restrição de crescimento por 

falta de alinhamento do planejamento financeiro com o 

Plano de Desenvolvimento Institucional

Análises dos balanços e melhoras dos resultados financeiros, que impactaram em 

maior investimento na infraestrutura e contratação de funcionários mais qualificados

Organização e gestão institucional

Falta de autonomia dos gestores da IES para tomada 

de decisão, que dependia de processos burocráticos 

da matriz

Formação de um grupo multidisciplinar que fomentou iniciativas voltadas ao 

Ensino, Pesquisa e Extensão na IES

Parceria com 10 escolas municipais e 08 ONGs regionais, reforçando a missão 

institucional e realização de cursos internos para qualficação profissional

Não havia reconhecimento da missão institucional por 

parte da comunidade externa, além da baixa 

qualificação dos funcionários internos

Política para as áreas de Ensino, Pesquisa, Pós-

Graduação Lato sensu e Stricto sensu e Extensão
Falta de incentivo a área de Pesquisa Científica

Estruturação da área de Pesquisa Científica com presença de cerca de 10 alunos 

em Iniciação Científica e incentivo ao corpo docente na participação em eventos 

científicos e publicação em periódicos

Responsabilidade Social das IES
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limitação se refere à individualidade de cada Instituição, não permitindo uma comparação clara 
entre as IES, o que certamente agregaria no desenvolvimento de uma cultura de uso da CPA 
pelas IES, de forma padronizada. 

Devido à importância da presença da CPA nas IES, tanto no âmbito da representação 
com a comunidade acadêmica e local, assim como ferramenta de coleta, análise e estruturação 
dos dados para prestação de contas ao INEP e ao MEC, sugerem-se como estudos futuros a 
apresentação da CPA apoiando-se em outras iniciativas para uma melhor avaliação 
institucional. Ressalta-se a sugestão de estudos focados na relação entre CPA e avaliadores 
externos do MEC para cruzamento de informações relacionadas à avaliação institucional 
interna e externa, respectivamente. Outra sugestão é a introdução de ferramentas 
computacionais, como o Scriptsucupira (Bavaresco, Ferraz, Barro, & Boeira, 2015; Ferraz, 
Quoniam, & Maccari, 2014a) ou Scriptlattes (Ferraz, Quoniam, & Maccari, 2014b), que 
auxiliariam a CPA na avaliação da produtividade acadêmica dos docentes, que é um dos 
critérios solicitados pelo MEC para credenciamento, recredenciamento e avaliação de cursos 
de uma IES.  
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