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APRESENTAÇÃO  

 

A avaliação da qualidade do Ensino Superior constitui um processo 

de alta complexidade, uma vez que envolve uma ampla gama de fatores. Nesse 

contexto, a Comissão Especial de Avaliação (CEA), busca de forma efetiva, 

analisar os compromissos e responsabilidades sociais da Instituição de Ensino 

Superior na formação de profissionais capacitados integralmente e aptos ao 

desempenho das mais diversas funções na sociedade. 

Surge assim, a proposta de um Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), que busca contemplar essa ampla gama de 

fatores que determinam a qualidade do ensino superior ofertado pelas 

Instituições de Ensino Superior brasileiras, promovendo um sistema integrado 

que se consolida a partir de uma avaliação interna, externa e pelo desempenho 

dos estudantes durante o processo formativo. 

A Avaliação das Instituições de Educação Superior, busca garantir a 

qualidade da oferta dos serviços educacionais, a orientação e expansão da sua 

oferta, o aumento permanente da eficácia da atuação acadêmica, bem como o 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das educações 

de ensino superior, valorizando sua missão pública, respeito às diferenças e à 

diversidade e ainda na afirmação da autonomia e identidade institucional (INEP, 

online). 

Nesse sistema, a avaliação interna fica a cargo da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), cujo objetivo geral é a implementação do processo de 

autoavaliação na IES, a sistematização e a prestação das informações 

solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INPE. Para a concretização desse objetivo, a CPA, do Centro 

Universitário Redentor desenvolve em uma metodologia de trabalho pautada nos 

seguintes procedimentos: 

• Analisar as ações da UniRedentor, tomando como base as dez dimensões 

previstas pelo SINAES; 



  
 

• Identificar   potencialidades   e   fragilidades   relativas   ao   contexto  

 acadêmico e administrativo, bem como propor ações de melhoria; 

• Estabelecer um elo entre a comunidade acadêmica e os gestores da 

IES; 

• Nortear  e  acompanhar  as  ações  de  melhoria  realizadas  pelo 

Centro Universitário Redentor,  a  partir  dos relatórios produzidos ao final 

de cada processo avaliativo. 

Desde a sua implementação a CPA do Uniredentor buscou desenvolver 

um processo de autoavaliação transparente, tentando sempre buscar a 

identidade institucional e dar suporte à gestão acadêmica para viabilizar um 

contexto de excelência na formação profissional.  

A referida comissão constitui um órgão autônomo e utiliza-se de meios 

dinâmicos de levantamento de dados, abrangendo todas as esferas presente 

na instituição, garantindo o levantamento de informações de caráter educativo, 

as quais viabilizam ações direcionas na busca pela melhoria constante dos 

serviços prestados pela instituição à sociedade. 

 

AÇÕES CPA 

O processo de autoavaliação do Centro Universitário Redentor é pautado 

em ações estabelecidas em um calendário anual, definido no início do ano letivo. 

Neste momento são estabelecidas as metas de obtenção de informações junto 

à comunidade acadêmica, bem como os meios de análise dos processos 

pedagógicos e de gestão acadêmica. 

O processo de autoavaliação promove informações referentes as dez 

dimensões estabelecidas no instrumento regulatório do SINAES, sendo 

realizado por meio de questionário eletrônico quantitativo, o qual se vale de 

estala de valor de satisfação em relação ao item investigado. 

O levantamento de dados junto à comunidade acadêmica é realizado 

semestralmente, sendo em um primeiro momento coletadas informações sobre 

a atuação docente e no segundo semestre a avaliação é feita de forma integral, 

avaliando além do corpo docente, também os demais elementos contemplados 

pelo SINAES. 



  
 

 O acesso ao questionário digital pela comunidade acadêmica se dá 

através de acesso a um portal de propriedade da Afya educacional, sendo tal 

acesso vinculado ao Ambiente Virtual de Aprendizagem, ao qual alunos e 

docentes têm acesso. Já os colaboradores recebem o link de acesso via 

departamento de Recursos Humanos. 

 Após o período de autoavaliação, a CPA analisa os dados coletados no 

referido ciclo avaliativo, e elabora subsequente relatório informativo, o qual é 

apresentado à Reitoria e divulgado no portal da IES. As avaliações específicas 

dos cursos e docentes são ainda discutidas e encaminhadas as coordenações 

de curso de graduação. 

 Os projetos pedagógicos dos cursos de graduação são analisados pela 

CPA em reuniões integradas com o NDE do curso em questão, nas quais são 

analisados os elementos referentes ao instrumento de avaliação externa e de 

acordo com a pontuação computada, a CPA emite um relatório de avaliação do 

curso. 

 Mediante os dados obtidos por meio da autoavaliação, a CPA elabora 

anualmente um Plano de Ação, contemplando os aspectos identificados como 

fragilidades, apontando possíveis ações e indicando o setor responsável de 

competência. 

Previamente a abertura do questionário para preenchimento, a CPA 

realiza um trabalho de sensibilização de alunos e professores, ressaltando a 

importância da autoavaliação institucional para a IES. A sensibilização é 

realizada por cartazes alocados em ambientes de maior movimento, por meio 

das mídias sociais e também por comunicados orais nas salas de aula. Os 

docentes são ainda informados pela coordenação de seus cursos. 

Outro recurso de sensibilização utilizado pela Comissão se dá por meio 

de vídeos explicativos sobre o processo de autoavaliação, bem como sobre a 

importância do processo para a gestão da instituição.  

Os resultados decorrentes da Avaliação Externa, como ENADE, IGC, 

CPC e visitas de Comissões de Especialistas do MEC/INEP são avaliados pela 

CPA após divulgação dos resultados em conjunto com os NDE, Pró-Reitoria e 

demais órgãos Colegiados. 



  
 

 

 A CPA do Centro Universitário Redentor estabelece um calendário de 

reuniões ordinárias definido no início de cada semestre letivo. As reuniões são 

efetuadas mensalmente, de acordo com a demanda institucional. 

 A sensibilização da comunidade acadêmica é realizada previamente ao 

processo de autoavaliação. As ações de sensibilização ocorrem por meio das 

mídias sociais, vídeos explicativos, cartazes e ainda por contato direto dos 

membros da comissão com os segmentos da comunidade acadêmica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


