UNIVERSIDADE DE CUIABÁ
Comissão Própria de Avaliação
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.
São atribuições da CPA: 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; contribuir para o aumento
da consciência pedagógica e da capacidade profissional do corpo docente e técnico-administrativo;
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 Universidade de Cuiabá é composta pelos seguintes membros:
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Adriana da Silva Ferreira
Osvaldo Jorge Nogueira

Técnico Administrativo
Discente
Sociedade Civil

CAMPUS PANTANAL
NOME
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Cada membro foi atentamente alocado na composição da CPA para que a Universidade de Cuiabá 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 avaliação interna se dá por meio do AVALIAR,
questionários online aplicados geralmente entre os
meses de outubro e novembro, cujos resultados
são divulgados no mural da IES e estão disponíveis
também na sala da CPA.
O

modelo

contempla

conceitual
três

do

sistema

dimensões:

AVALIAR
Instituição

(Atendimento aos alunos; Gestão da Instituição; Valores da Instituição; NPS Instituição), Curso
(Organização didático-pedagógica; Atuação do Professor; Atuação do Coordenador de Curso;
Formação do Concluinte) e Infraestrutura (Ambiente Virtual; Biblioteca; Laboratório de Informática;
Laboratório de Práticas; Sala de Aula; Espaço de Uso Comum).
Há, também, informações sobre o perfil dos alunos e dos educadores. A seguir, apresentamos os
principais resultados alcançados nos últimos anos.

AVALIAR

2015

2016

2017

Participação Discente

70,7%

77%

79%

IQI

3,3

3,2

3,3

IQF

3,4

3,2

3,1

IQC

3,8

3,7

3,8

A CPA constata que o processo de avaliação
interna tem garantido infraestrutura física
adequada às atividades de ensino, de
pesquisa
e
de
extensão.
Índices
significativamente satisfatórios quanto à
missão da IES em melhorar a vida das pessoas
por meio da educação responsável e de
qualidade.
Esses dados são importantes para os gestores
verificarem como o seu trabalho está sendo
visto pelos docentes e colaboradores.

Comparados com o ano de 2015,
tivemos um aumento na taxa de
participação dos alunos de 9%, isso se
deve ao aumento da sensibilização da
CPA, reforçando a necessidade de
fortalecer a autoavaliação, com
devolutiva aos discentes sobre os
resultados
e
reforçando
a
conscientização
deles
sobre
a
importância da participação nesse
processo.

As avaliações externas são realizadas pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), constituem-se por visitas in loco de cursos e
da Instituição, que resultam em conceitos disponíveis em consultas públicas no sistema e-MEC
(http://emec.mec.gov.br/), para acesso, basta fazer a busca por região ou pelo nome/código da
Universidade de Cuiabá (780).
A autoavaliação institucional contribui significativamente para a gestão da IES, uma vez que os
resultados auxiliam os gestores na tomada de decisão para melhorias da infraestrutura, de cursos e
de aspectos da organização didático-pedagógica.
A CPA desenvolve os seus projetos com autonomia em relação a outros órgãos colegiados,
assegurando a participação de toda a comunidade acadêmica e visando à reflexão sobre a realidade

da IES, com apropriação por parte de todos os envolvidos, para discussão acerca das intervenções
necessárias às mudanças e melhorias. São realizadas reuniões com a Direção, Coordenação
Acadêmica, Coordenadores de Cursos e Gestores de Setores para análise dos resultados e construção
dos planos de ações; líderes de turma para apresentação dos resultados da autoavaliação, bem como
oitiva da percepção dos alunos; docentes e técnico-administrativos, momento de discussões e troca
de ideias, entre outros.
Esta CPA está focada na missão da UNIC para que você Transforme Seu Futuro.
Para esclarecimentos sobre os processos avaliativos da Universidade de Cuiabá e
informações sobre a CPA, entre em contato pelo e-mail: fabio.mioto@kroton.com.br.

