
 

 

 
 

FACULDADE PITÁGORAS DE LONDRINA 
 

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.  

A autoavaliação conduzida pela CPA integra as avaliações interna e externas 

da IES, bem como utiliza-se de instrumentos complementares, como a Ouvidoria e 

Canal Conecta. A avaliação interna se dá por meio do Avaliar, questionário aplicado 

online, geralmente entre os meses de outubro e novembro. As avaliações externas 

são realizadas pelo MEC, constituem-se por visitas in loco de cursos e da IES, que 

resultam em conceitos disponíveis em consultas públicas no sistema e-MEC. Para 

consultar os conceitos desta IES, acesse http://emec.mec.gov.br/ e faça a busca pela 

região ou pelo nome da IES. Esse processo possibilita a necessária transparência e 

a participação de toda a comunidade acadêmica nos processos avaliativos 

institucionais. Para tanto, a CPA realiza ações articuladas para a conscientização e a 

sensibilização da autoavaliação institucional, bem como a elaboração e organização 

de ações estratégicas para o envolvimento e participação de todos os envolvidos no 

programa. 

Suas atribuições são: 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; aumentar a consciência pedagógica e a capacidade 

profissional do corpo docente e técnico-administrativo; fortalecer as relações de 
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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 Faculdade Pitágoras de Londrina é composta pelos seguintes 

membros: 

 
Ademais, apresenta-se breve currículo dos membros supracitados: 

a) Marcelle Zacarias Silva Tolentino Bezerra: Graduação em Engenharia de 

Produção pela PUCPR - Campus Londrina (2009) MBA em Lean Manufacturing 

pelo SENAI/SC - Londrina (2012) e mestrado em Engenharia de Produção 

UFPR (2017). Experiência na área de engenharia de produto e processos e na 

área de qualidade. Atualmente é docente e coordenadora do curso de 

Engenharia de Produção e CST em Logística da Faculdade Pitágoras Londrina 

e coordenadora da CPA da Faculdade Pitágoras de Londrina. 

b) Ana Mauriceia Castellani: Graduação em Química Bacharelado / Licenciatura 

pela Universidade Estadual de Londrina (1993), mestrado em Química pela 

Universidade Federal de São Carlos (1997) e doutorado em Química pela 

Universidade Estadual de Campinas (2002). Atualmente é professora do 

Instituto de Estudos Avançados e Pós-Graduação, professora da Faculdade 

Pitágoras de Londrina (PR) e membro da CPA da Faculdade Pitágoras de 

Londrina. 

c) Paulo Henrique Maravieski Brambilla: Graduação em Ciências Econômicas 

pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), graduação em Administração, 

pela Faculdade Pitágoras de Londrina e mestrado em Economia pela 

Segmento Representante Suplente 
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Universidade de Brasília (UnB). Avaliador Institucional Ad-Hoc do Ministério da 

Educação (MEC), avaliador do Guia do Estudante, professor de graduação e 

pós-graduação na Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR e no 

Centro Universitário UNIFIL. Membro externo da CPA da Faculdade Pitágoras 

de Londrina. 

d) Maria Graziela Baron: Graduanda do curso de Enfermagem da Faculdade 

Pitágoras de Londrina e membro da CPA. 

e) Maria Gabriella Fernanda Fonseca: Graduação em Administração pelo 

Centro Universitário Filadélfia (2014). Atualmente é Secretária Acadêmica da 

Faculdade Pitágoras de Londrina e membro da CPA. 

Cada membro foi atentamente alocado na composição da CPA para que a 

Faculdade Pitágoras de Londrina 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 

avaliação institucional e relato institucional, 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.  

Apresentação dos resultados do AVALIAR 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esclarecimentos sobre os processos avaliativos da Faculdade 

Pitágoras de Londrina e informações sobre a CPA, entre em contato 

pelo e-mail: marcelle.beze@pitagoras.com.br.  

mailto:marcelle.beze@pitagoras.com.br

