
 
 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA é um órgão autônomo, responsável 
pela coordenação dos processos de auto-avaliação da Facear – Faculdade 
Educacional Araucária, por meio dos quais promove a participação das 
diversas comunidades (professores, alunos, corpo técnico-administrativo e 
comunidade externa), propiciando o levantamento de informações que 
diagnostiquem a realidade institucional.  
A CPA tem sede própria, onde realiza suas reuniões, sempre de porta aberta e 
na presença do representante da Ouvidoria da Facear. A avaliação interna faz 
parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes, criado 
pela Lei Federal n° 10.861, de 14 de abril de 2004,  para servir de instrumento 
de avaliação da educação superior pelo Ministério da Educação. O Sinaes 
possui uma série de instrumentos complementares:  
autoavaliação, avaliação externa, Enade, Avaliação dos cursos de graduação  
e instrumentos de informação (censo e cadastro). Desse modo, torna-se 
possível traçar um panorama da qualidade dos cursos e instituições de 
educação superior no país. As informações obtidas com o Sinaes são 
utilizadas: pelas IES para orientação da sua eficácia institucional e efetividade 
acadêmica e social; pelos órgãos governamentais para orientar políticas 
públicas; e pelos estudantes, pais de alunos, instituições acadêmicas e público 
em geral, para orientar suas decisões quanto à realidade dos cursos e das 
instituições.  
Para efetivar o processo de auto-avaliação institucional, a CPA desenvolve 
estratégias de extrema relevância, como: sensibilização da comunidade 
acadêmica quanto à importância da participação; pesquisa de métodos de 
avaliação eficientes e o respectivo gerenciamento da sua aplicação; 
sistematização das informações coletadas; divulgação dos resultados; 
elaboração de relatório; sugestão e encaminhamento de propostas de 
melhorias aos setores responsáveis e ao Conselho Acadêmico Superior - CAS; 
organização de estratégias e sua aplicação; acompanhamento do 
desenvolvimento das propostas; retorno e divulgação das propostas efetivadas.  
 
Membros da CPA Facear – Coordenação : Siumar Godofredo. 
  
REPRESENTANTES DO CORPO DISCENTE:  
Alexandre Leoni Pereira Dias e Jessica de Moraes Lima.  
 
REPRESENTANTES DO CORPO DOCENTE:  
Ana Cristina Castex e Alex Rocha.  
 
REPRESENTANTES DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO :  
Ivete Regis e Armando Heilmann.  
 
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA :  
Daniel Muniz dos Santos e Hélio Bellorini.  


