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SOBRE A CPA
A CPA é parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei N.°
10.861/04. Integram o SINAES duas formas de avaliação das faculdades e universidades: a avaliação externa,
feita pelo Ministério da Educação (MEC), e a autoavaliação, realizada pela CPA, como mostra a figura:
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Comissão Própria de Avaliação (CPA)
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Universidade Positivo é responsável por conduzir a avaliação da UP
pela própria UP, um processo conhecido como autoavaliação institucional. Composta por professores,
funcionários, alunos e representante da comunidade, a CPA desenvolve e aplica uma série de pesquisas, cujos
resultados são estudados e contribuem para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela Universidade
Positivo.
Assim, as avaliações da CPA oferecem à comunidade acadêmica um espaço para opinar e sugerir mudanças.
São ferramentas que permitem o aprimoramento da UP, de acordo com as informações dadas por você. É a sua
voz que possibilita mudanças e melhorias!

Aspectos avaliados pela CPA
Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Política para o ensino, a pesquisa, a Extensão e a Pós-Graduação
Responsabilidade social da instituição
Comunicação com a sociedade
Políticas de pessoal, de carreira, do corpo docente e técnico-administrativo
Organização e gestão
Infraestrutura física
Planejamento e avaliação
Políticas de atendimento aos estudantes
Sustentabilidade financeira

Para isso, são realizadas diversas avaliações, tanto por alunos, como por professores, coordenadores e diretores,
cujo resumo está descrito a seguir:

Avaliações com alunos de Graduação
APA – Avaliação do Perfil do Aluno Ingressante

É uma pesquisa sobre os aspectos culturais, econômicos e sociais dos alunos, cujos dados permitem que os
gestores conheçam melhor o universo dos estudantes matriculados em cada curso, suas preferências e seus
hábitos. Todos os alunos são convidados a preencher esse questionário durante os dois primeiros meses de seu
curso.

ADOC – Avaliação da Docência

Os alunos respondem a quatro perguntas que dizem respeito ao desempenho do professor em sala de aula.
Todos os alunos matriculados em disciplinas regulares são convidados a participar.

AEO – Avaliação da Educação On-line

Os alunos respondem a diversas questões sobre os aspectos das disciplinas mediadas por tecnologia, como
tempo das atividades, qualidade dos conteúdos apresentados e relacionamento com o professor-tutor. Todos
os alunos matriculados nessas disciplinas específicas são convidados a participar.

AINFRA – Avaliação da Infraestrutura e Atendimento ao Público
Os alunos respondem a diversas questões relativas a quatro âmbitos: atendimento prestado pelos diversos
setores; qualidade da infraestrutura disponibilizada; qualidade dos produtos e serviços ofertados; e limpeza e
manutenção das instalações. Todos os alunos são convidados a responder a pesquisa, uma vez por ano, durante
todo o tempo em que estiverem matriculados.
ACG – Avaliação de Curso de Graduação

Os alunos concluintes respondem a diversas questões que abrangem toda a trajetória seguida em seu curso,
com o intuito de avaliar sua qualidade de forma global.

Avaliações com alunos de Pós-Graduação
APA – Avaliação do Perfil do Aluno Ingressante

É uma pesquisa sobre os aspectos culturais, econômicos e sociais dos alunos, cujos dados permitem que os
gestores conheçam melhor o universo dos estudantes matriculados em cada curso, suas preferências e seus
hábitos. Todos os alunos são convidados a preencher esse questionário durante os dois primeiros meses de seu
curso.

ADOC – Avaliação da Docência

Os alunos respondem a cinco perguntas que dizem respeito ao desempenho do professor em sala de aula.
Todos os alunos matriculados em disciplinas regulares são convidados a participar.

AEO – Avaliação da Educação On-line

Os alunos matriculados nos cursos de pós-graduação à distância (EAD) respondem a diversas questões sobre
os aspectos das disciplinas mediadas por tecnologia, como tempo das atividades, qualidade dos conteúdos
apresentados e relacionamento com o professor-tutor. Todos os alunos matriculados nessas disciplinas
específicas são convidados a participar.

AINFRA – Avaliação da Infraestrutura e Atendimento ao Público

Os alunos respondem a diversas questões relativas a quatro âmbitos: atendimento prestado pelos diversos
setores; qualidade da infraestrutura disponibilizada; qualidade dos produtos e serviços ofertados; e limpeza e
manutenção das instalações. Todos os alunos são convidados a responder à pesquisa, uma vez por ano, durante
todo o tempo em que estiverem matriculados.

ACE – Avaliação de Curso de Especialização
Os alunos concluintes dos cursos de especialização respondem a diversas questões que abrangem toda a
trajetória seguida em seu curso, com o intuito de avaliar sua qualidade de forma global.
ACDM – Avaliação de Curso de Doutorado e Mestrado

Os alunos concluintes dos cursos de Doutorado e Mestrado respondem a diversas questões que abrangem
toda a trajetória seguida em seu curso, com o intuito de avaliar sua forma global.

Avaliações com coordenadores e professores
ADP – Avaliação de Desempenho do Professor

Respondida pelos coordenadores de curso, avalia o desempenho geral dos professores.

APP – Avaliação da Produção do Professor
Uma equipe técnica da UP avalia a produção científica e técnica dos professores e coordenadores.
AAD – Autoavaliação Docente

Professores refletem sobre seu desempenho em sala de aula.

APD – Aperfeiçoamento Docente

Uma equipe técnica do Centro de Formação Docente avalia a iniciativa do professor em melhorar seu
desempenho em sala de aula, por meio de cursos e oficinas.
Com base nos resultados das avaliações realizadas pela UP e pelo MEC (Enade), são apurados os seguintes
índices, por meio dos quais a Reitoria pode monitorar o desempenho da UP de forma abrangente:
Índice de Desempenho do Professor
Índice de Aprendizagem dos Alunos
Índice de Desempenho do Curso
Índice de Desempenho do Núcleo de Cursos
Índice de Desempenho da Graduação
Em resumo, a CPA tem as seguintes responsabilidades:
Promover a autoavaliação
Organizar os instrumentos de avaliação e testá-los.
Definir estratégias de sensibilização, para conscientizar e envolver a comunidade acadêmica nos
trabalhos de avaliação.
Aplicar as avaliações.
Sistematizar os dados coletados.
Identificar pontos fortes e fracos da UP.
Comunicar os resultados às instâncias adequadas, para conhecimento e ações corretivas ou de
melhoria, que se mostrarem necessárias.
Prestar apoio às avaliações externas e analisar seus resultados
Auxiliar os cursos que passarão por Enade ou outra avaliação externa.

Conheça a CPA e envolva-se nas avaliações. Seu engajamento é importante para a
melhoria da qualidade dos serviços prestados pela Universidade Positivo.
Contato da CPA: cpa@up.edu.br
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