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Após a visita In Loco



Avaliação da Comissão 
-  PI encaminha formulário;
-  Desempenho da comissão;
-  A gestão do curso avalia os avaliadores;
-  Avaliação Individual, identificação do ponto focal;
- 10 itens com conceito de 1 a 5;
 + 1 – espaço para críticas e sugestões referentes ao processo.

 Os membros da comissão fazem a sua autoavaliação.



Análise do Relatório da Avaliação



Andamento do Processo



Ato Regulatório Inserido



Relatório Impugnado pela 
Gestão do Curso

• Argumentação e evidências sobre os 
indicadores a serem revisados, o processo 
segue para a CTAA (Comissão Técnica de 
Acompanhamento da Avaliação) que fará uma 
análise criteriosa e optar por uma nova visita in 
loco ou a manutenção do resultado da 
comissão.

• Há coerência entre os conceitos atribuídos à 
comissão e os argumentos utilizados na 
impugnação do relatório?

   



 



Protocolo de Compromisso

Conceitos por indicador e por dimensão: 1 2 3 4 5;

Resultado 1 ou 2 em uma das dimensões: 
abertura de Protocolo de Compromisso;

Prazo máximo de 365 dias para sanear as 
fragilidades apontadas no relatório de avaliação e 
solicitar nova avaliação in loco.



Enade
• Para os cursos reconhecidos e que participam 

do Enade, a Renovação do Reconhecimento se 
dará pelo desempenho do Estudante no exame, 
aliado a sua percepção acerca do curso, no 
Questionário do Estudante, dados do Censup e 
Enem. 

• Conceito Preliminar de Curso – CPC positivo, 
curso renovado de forma automática. Emissão 
de ato regulatório – Portaria de RR. 

• Anexar as Portarias junto ao PPC.



Resultados das Avaliações
Relatórios de Cursos

    
    Autoavaliação - avaliação interna – CPA
    Avaliação Externa In loco
    Enade – Avaliação do Estudante

Ferramenta de gestão, na avaliação do PPC, do 
corpo docente e na infraestrutura, no âmbito do 
curso.
     

     



Obrigada!

• Departamento de Avaliação Institucional - Prodi
• pi@ifrs.edu.br
• dai@ifrs.edu.br

                                                                   
           Margarida, Fabiana, Lisiane e Leonardo
                                                                                                       

mailto:pi@ifrs.edu.br
mailto:dai@ifrs.edu.br


A CPA nas Visitas Externas

Dolurdes Voos



CPA

Portaria MEC Nº 1.382, 
de 31/10/2017

Responsabilidade
Destaque
Evidência



Para os atos de credenciamento

➔ Projeto de autoavaliação institucional

➔ Autoavaliação institucional: participação da 
comunidade acadêmica

➔ Autoavaliação institucional: previsão de 
análise e divulgação dos resultados



Para os atos de recredenciamento

➔ Evolução institucional a partir a partir dos 
processos de planejamento e avaliação 
institucional

➔ Processo de autoavaliação institucional
➔ Autoavaliação institucional: participação da 

comunidade acadêmica
➔ Autoavaliação institucional e avaliações externas: 

análise e divulgação dos resultados
➔ Relatórios de autoavaliação



Função estratégica

➔ Planejamento e gestão da Instituição
➔ Melhoria do processo de ensino e de 

aprendizagem
➔ Processo de autoconhecimento 

institucional

Papel da CPA na Avaliação 
Institucional



Evidências

➔ Inovação 
(Cartaz, adesivo, fotografia,  eventos, . . .)

➔ Apropriação dos Resultados

➔ Devolutiva dos resultados



Perguntas frequentes

➔ Etapa de conscientização/sensibilização
➔ Apropriação dos resultados
➔ Processo de autoavaliação
➔ Devolutiva dos resultados
➔ Espaços para apresentar e refletir 

analiticamente sobre os resultados
➔ Periodicidade da autoavaliação



Perguntas frequentes

➔ Espaço da CPA
➔ Reuniões da CPA, periodicidade, registro, . . .
➔ Mandato, regimento, . . .
➔ Comunidade externa
➔ https://drive.google.com/file/d/11p3nCWvzCh9

toYTt5e4DOI8XQXX0rPNK/view
➔ https://drive.google.com/file/d/11itb1Jom0o8R

stDbp9K_XaUQvExZQ6PN/view

https://drive.google.com/file/d/11p3nCWvzCh9toYTt5e4DOI8XQXX0rPNK/view
https://drive.google.com/file/d/11p3nCWvzCh9toYTt5e4DOI8XQXX0rPNK/view
https://drive.google.com/file/d/11itb1Jom0o8RstDbp9K_XaUQvExZQ6PN/view
https://drive.google.com/file/d/11itb1Jom0o8RstDbp9K_XaUQvExZQ6PN/view


Você pediu, a CPA fez

➔ Adesivo
➔ Cartaz
➔ Cartaz com todos os itens
➔ Banner
➔ Evento institucional
➔ Fotografias
➔ Relatório de melhorias



Universidade Potiguar 2017/1



Universidade Potiguar 2017/1



Após pesquisa da CPA, melhorias impactam 
mais de 10 mil alunos e cerca de 4 mil 
professores da UniCesumar  







Documentação

➔ Página da CPA 
➔ Programa de autoavaliação do IFRS 
➔ Regimento interno das  CPAs
➔ Portarias (local e central)
➔ Atas (local e central)
➔ Relatórios (local e central)
➔ Carta de apontamentos (local e central)



Documentação

➔ Imagens de reuniões
➔ Relato de melhorias
➔ Imagens de melhorias



A avaliação institucional tem por objetivo 
contribuir nas atividades de gestão, 
ensino, pesquisa e extensão, garantindo 
espaço à crítica e ao contraditório, 
oferecendo subsídios para tomada de 
decisões, redirecionamento das ações e 
otimização dos processos, além de 
incentivar a formação de uma cultura 
avaliativa.  (Regimento CPA)



Muito obrigada!

dolurdes.voos@canoas.ifrs.edu.br 

cpa@ifrs.edu.br 

mailto:dolurdes.voos@canoas.ifrs.edu.br
mailto:cpa@ifrs.edu.br


Visita in loco virtual

Letícia



Visita in loco virtual
- Agenda enviada pelo avaliador;
- Roteiro;
- Internet no campus;
- Plano de contingência;
- Suporte técnico;
- Ordem conforme o instrumento 

(Dimensão 3 - Infraestrutura)



Indicador 3.1 - Espaço de trabalho 
para docentes em tempo integral 



Indicador 3.2 - Espaço de trabalho 
para o coordenador



Indicador 3.3 - Sala coletiva de 
professores



Indicador 3.4 - Sala de aula



Indicador 3.4 - Acesso dos alunos a 
equipamentos de informática



Indicador 3.5 e 3.6 - Bibliografia 
básica e complementar



Indicador 3.8 - Laboratórios 
didáticos de formação básica



Indicador 3.9 Laboratórios didáticos 
de formação específica



Obrigada!

Letícia Martins de Martins

prodi@ifrs.edu.br
                                                                             

mailto:prodi@ifrs.edu.br

