CPA - Significa Comissão Própria de Avaliação
Está prevista em todas as instituições de ensino superior pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, conhecida como Lei de SINAES Sistema nacional de Avaliação do Ensino Superior.
OBJETIVO E FINALIDADES
Propor e conduzir os processos de avaliação interna da instituição, sistematizar e prestar informações solicitadas pelo INEP, no âmbito
do SINAES, e Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, observando a legislação pertinente.
COMPOSIÇÃO
Representantes do corpo docente, representantes do corpo técnico-administrativo, representantes do corpo discente, representante da
sociedade civil e representante dos egressos.
São atribuições da Comissão Própria de Avaliação - CPA do USJ :
I - Elaborar e executar o Programa da Avaliação do USJ.
II - Conduzir o processo de Autoavaliação do USJ e encaminhar parecer para as
tomadas de decisões.
III - Sistematizar e analisar as informações do processo de Autoavaliação do USJ.
IV - Conduzir o processo de Avaliação INTERNA .
V - Elaborar relatórios referentes as Avaliações Internas.
VI - Prestar informações solicitadas pelo INEP e Conselho Estadual de Educação
de Santa Catarina.
VII – Acompanhar os processos regulatórios.
Principais avaliações que integram o SINAES - Sistema nacional de Avaliação do Ensino Superior:
Avaliação EXTERNA: subsidia os atos de credenciamento, recredenciamento e transformação da organização da IES (Instituição de
Ensino Superior).
Avaliação de curso: subsidia os atos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento do curso.
Avaliação de desempenho do estudante: verifico desempenho do estudante e por consequência o desempenho da instituição- CPC.
Esta verificação acontece por meio do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade).
IMPORTÂNCIA DA CPA NA INSTITUIÇÃO:
Deflagar movimentos de avaliações interna e autoavaliação na instituição.
Sistematizar as informações favorecendo tomadas de decisões pela Gestão (reitoria, coordenação e docentes).
Acompanhar as melhorias descritas nos relatórios.
Cumprir a determinação descrita na lei de SINAES.
Assistir as comissões de avaliação durante os processos regulatórios.

