COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)
FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS
DE PRIMAVERA DO LESTE

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) opera em consonância com a Lei nº 10.861 e
tem atuação autônoma em relação aos conselhos e demais órgãos colegiados da IES,
tendo como atribuição a coordenação dos processos internos de avaliação da
instituição, de sistematização e de prestação de informações solicitadas pelo INEP. Esta
é composta por representantes de todos os segmentos da comunidade acadêmica
(coordenação de curso, docente, técnico-administrativo e discente) e da sociedade civil
organizada.

A autoavaliação conduzida pela CPA integra as avaliações interna e externas da IES,
bem como utiliza-se de instrumentos complementares, como a Ouvidoria e Canal
Conecta. A avaliação interna se dá por meio do Avaliar, questionário online aplicado
anualmente entre os meses de outubro e novembro, disponibilizado na página de
acesso ao portal da IES. As avaliações externas são realizadas pelo Ministério da
Educação, constituem-se por visitas in loco de cursos e da IES, que resultam em
conceitos disponíveis para consulta pública no sistema e-MEC. Para acesso:
http://emec.mec.gov.br/ e faça a busca pela região e pelo nome da IES. A CPA realiza
ações articuladas para a conscientização e a sensibilização da autoavaliação
institucional, bem como a elaboração e organização de ações estratégicas para o
envolvimento e participação de todos os envolvidos no programa.

As atribuições da CPA são: produzir conhecimento e autoconhecimento que considere
o conjunto de atividades e finalidades cumpridas pela instituição; identificar as causas
dos problemas e deficiências; confirmar e promover a manutenção dos forças e
potencialidades da IES; fortalecer as relações de cooperação entre os diversos fatores
institucionais; tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade; julgar
acerca da relevância científica e social de suas atividades e produtos; prestar contas à
sociedade, sempre numa abordagem construtiva e dialógica; e promover melhorias
sistematizadas em todos os processos e procedimentos da IES.

A CPA da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas de Primavera do Leste
é composta pelos seguintes membros:

NOME

SEGMENTO REPRESENTADO

Estelamaris Pellissari

Coordenadora da CPA

Heloisa Carolina Massucato Bravin

Representante docente

Helio Schneider Paulus Neto

Representante discente

Angela Maria Leobet

Representante da sociedade civil

Glaucya Thais Vieira Martins

Representante técnico-administrativo

A Coordenadora da CPA, Profa Estelamaris Pellissari, é bacharel em Informática, pósgraduada em Informática na Educação, Mestre em Ciência da Computação e

Coordenadora de Pós-graduação. Desenvolve um primoroso trabalho na CPA e
encontra-se à disposição para informações sobre o trabalho da comissão.
A Profa. Heloisa Carolina Massucato Bravin, Representante dos Docentes, possui
graduação em Fisioterapia pela Faculdade de Educação Física de Linsb (1990),
especialização em Especialização em Saúde Pública pela Universidade de Cuiabá
(2010), especialização em Morfofisiológica aplicada Disfunções Neurológicas pela
Universidade Estadual de Maringá (2002), curso-técnico-profissionalizante em
Magistério pela Escola Estadual Fernando Costa (1988) e aperfeiçoamento em
Aperfeiçoamento em técnicas Anatômicas pela Faculdade UNICEN (2007).

Helio Schneider Paulus Neto, Representante Discente, é aluno de graduação do curso
de Direito, está no 6º semestre. É líder da turma em que estuda.
Luiz José Ceretta, Representante da Sociedade Civil Organizada, é especialista em
Segurança do trabalho e bacharel em Agronomia. É membro do Rotary de Primavera
do Leste desde 1989 e presidente do Conselho Municipal de Segurança. Foi membro
da APAE e Presidente da Associação do Engenheiros Agrônomos. Na CPA, atua como
elo entre a comunidade local e a Instituição.

Glaucya Thais Vieira Martins, Representante dos Técnico-Administrativos, é graduada
em Recursos Humanos, trabalha no administrativo da UNIC de Primavera do Leste, no
setor de apoio acadêmico.

Cada membro foi atentamente alocado na composição da CPA para que a Faculdade
de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas de Primavera do Leste se desenvolva e
cumpra a missão de “Melhorar a vida das pessoas por meio da educação
responsável e de qualidade, formando cidadãos e preparando profissionais para
o mercado, contribuindo para o desenvolvimento de seus projetos de vida”.

A Comissão desenvolve importante papel nos ciclos avaliativos internos e externos,
participando ativamente na execução das avaliações institucionais, bem como nas
análises de indicadores e resultados das avaliações externas. As ações da CPA são
registradas por meio de atas de reuniões, bem como de relatórios de Boas Práticas,
visando à mensuração de atividades voltadas a: sensibilização dos acadêmicos; ampla
divulgação dos resultados da autoavaliação; traçar metas e estratégias para
desenvolvimento do IES; e levantamento das melhorias realizadas.

A Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas de Primavera do Leste possui
mural com os resultados obtidos nos processos avaliativos e também apresenta quais
as mudanças foram propostas após a apuração destes.

Os resultados são divulgados aos estudantes por meio de reuniões da coordenação de
curso e professores. É realizada também a divulgação individual aos professores, uma
vez que o perfil destes é abrangido no questionário do sistema de avaliação. Os
gestores também têm conhecimento dos resultados da avaliação por meio de relatórios
e reuniões com os responsáveis.

Os resultados do avaliar foram divulgados na semana pedagógica dos professores e no
primeiro dia de aula, que aconteceu no mês de fevereiro de 2018, juntamente com a
comunidade acadêmica, com um painel de fotos dos professores, com os 3 melhores
resultados no AVALIAR 2017, este painel foi disponibilizado no hall de entrada da
faculdade.

Na mesma semana foi preparado um coffee break para a entrega dos certificados para
os coordenadores e professores melhores avaliados no ano de 2017.

A CPA da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas de Primavera do Leste
está focada em sua missão porque tem Paixão por Educar.

Para esclarecimentos sobre os processos avaliativos da Faculdade de
Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas de Primavera do Leste e
informações

sobre

a

CPA,

entre

estelamaris.pellissa@kroton.com.br.

em

contato

pelo

e-mail:

