COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
A CPA – Comissão Própria de Avaliação é órgão autônomo da Instituição para
promover os processos de autoavaliação Institucional da FACEAR. A tarefa da CPA
implica, basicamente, na promoção e coordenação de processos de avaliação interna, nos
termos do que a Lei 10.861 de 14/04/04 dispõe.
Assim, ao coordenar a autoavaliação, a CPA atua buscando produzir
conhecimentos, colocando em questão o sentido do conjunto de atividades e finalidades
objetivadas pela Instituição; identificando as causas de seus problemas e deficiências;
aumentando a consciência pedagógica e a capacidade profissional do corpo docente e
técnico-administrativo; fortalecendo as relações de cooperação entre as diversas
comunidades; e julgando acerca da relevância científica e social de suas atividades e
produtos.
A avaliação interna desenvolvida na FACEAR gera um instrumento de diagnóstico
para a tomada de decisões, já que identifica fragilidades e potencialidades, sendo este um
relatório que engloba as dez dimensões previstas na lei, adiante descritas, o qual também
contém análises, críticas e sugestões.
Com a autoavaliação pretende-se a construção de conhecimento da realidade da
instituição, buscando compreender os significados do conjunto de atividades, como forma
de melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Para tanto, se
sistematiza e analisa informações, bem como corrige rumos, eleva a qualidade das
diversas atividades desenvolvidas, buscando aperfeiçoar a organização, a efetividade das
ações e estratégias de superação de problemas.
Trata-se, pois, de uma atividade fundamental para busca da excelência educacional.
Sendo assim, a CPA fomenta a autoavaliação como prática cultural da Instituição,
oportunizando a participação das comunidades envolvidas, buscando assim a
sensibilização para a participação democrática, em favor da dignidade humana.
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