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Comissão Própria de Avaliação (CPA)

Informações gerais sobre CPA
Você já conhece a CPA e qual a sua função aqui no ITES?
A Comissão Própria de Avaliação (ou CPA) é uma comissão interna da instituição que
trabalha para a autoavaliação institucional e sua existência é obrigatória, de modo a cumprir a
Lei 10.861/2004 do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).
A CPA é composta por representantes do corpo docente (professores), representante da
Sociedade Civil; representante da Mantenedora (FETAQ), discente (estudantes) e também do
corpo técnico-administrativo (funcionários).
Seu principal objetivo é promover a melhoria da qualidade da educação superior por meio do
processo de Avaliação Institucional como instrumento norteador das ações e transformações
necessárias ao pleno desenvolvimento da Instituição.
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Instituto Taquaritinguense de Ensino Superior ITES “Dr. Aristides de Carvalho Schlobach” realizou avaliação no ano de 2019 e socializou
seus resultados por meio de um Relatório Anual de Atividades de Autoavaliação, o qual se
constitui como referencial composto por avaliações e relatórios das ações avaliativas
aplicadas a todos os envolvidos no processo organizacional da instituição e comprometidos
com a melhoria permanente da qualidade da Educação Superior.
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Neste contexto, a CPA tem como objetivo nortear fragilidades e potencialidades
institucionais, assim como auxiliar sua eficiência organizacional, no apontamento de aspectos
que necessitam ser modificados substancialmente, visto que constituem obstáculos ao
cumprimento de sua missão ou comprometem a eficiência da Instituição.

Apontamentos realizados pela CPA por meio da participação da Comunidade
Acadêmica:
Levando em consideração tudo o que foi identificado pela CPA, listaremos as principais
críticas e sugestões apontadas na análise do relatório:
1. Melhorar os investimentos na infraestrutura da faculdade;
2. Melhorar os equipamentos do laboratório de informática;
3. Melhorar a estrutura do Campus Experimental, tais como: estufa, materiais, etc;
4. Incentivo à profissionalização dos professores (Eventos, Congressos);
5. Maior independência em relação à FETAQ;
6. Necessidade da colocação de um quadro grande com informações sobre tudo o que
acontece na faculdade, para que tanto os docentes como os alunos tenham acesso de maneira
simples e rápida às informações;
7. Criação de um departamento de Marketing;
8. Melhorar a divulgação dos eventos da faculdade;
9. Apresentar o plano de carreira ao funcionário ingressante;
10. Promover uma comunicação assertiva entre os Docentes e a FETAQ;
11. Instalação de ar condicionado na maioria das salas de aulas;
12. Possibilitar um espaço para uma cantina dentro da faculdade;
13. Investir na Brinquedoteca, adequando um lugar visível e prático para seu uso;
14. Melhorar os sistemas de captação de novos alunos;
15. Repensar critérios de bolsas e financiamento para facilitar a entrada de novos alunos.
Importante ressaltar que os alunos com necessidades especiais possuem estruturas cada vez
mais adequadas às suas especificidades, muitas adaptações já foram realizadas quanto à
acessibilidade e outras estão sendo implementadas.
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Reconhecemos todos os esforços realizados pelo Instituto Taquaritinguense de Ensino
Superior (ITES) e sua mantenedora Fundação Educacional de Taquaritinga (FETAQ) nos
últimos anos, e acreditamos na necessidade de constantes transformações que o ensino exige,
para que haja uma melhora significativa na aprendizagem dos alunos nesse ambiente
acadêmico, que preza pelo compromisso com uma educação de qualidade.
Viu só como a CPA é essencial para a qualidade da experiência acadêmica? Por isso é tão
importante que todos participem das pesquisas e ações propostas.

