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APRESENTAÇÃO 

 

 É sabido que na educação superior a avaliação é compreendida como um 

instrumento imprescindível para a promoção da melhoria da qualidade de ensino. 

Desta forma, não cabe pensá-la como algo que define quem sabe e quem não sabe 

ou que mensura processos e pessoas e acaba excluindo os indivíduos a partir desta 

premissa.  

 De certo a avaliação deve ser observada como um meio capaz de garantir o 

desenvolvimento ordenado da aprendizagem, assegurando ao discente o alcance da 

perspectiva do conhecer e fazer. E, por conseguinte a Instituição a possibilidade de 

avançar analisando o seu processo de operacionalidade.  

 Em 14 de abril de 2004, o governo federal instituiu o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES, constituído através da Lei nº 10.861, 

este tem por principal função viabilizar todo um processo de avaliação.  

Uma das etapas deste processo é a constituição da Comissão Própria de 

Avaliação – CPA, que se torna responsável pelo procedimento de autoavaliação, lhe 

sendo atribuída a condução, sistematização e divulgação de todo processo 

avaliativo. Salientamos ainda que a CPA é um órgão colegiado formado por 

membros do segmento da comunidade acadêmica e sociedade civil organizada. 

Na Faculdade Pitágoras o processo de autoavaliação é compreendido como 

uma atividade empregada em seu cotidiano acadêmico. E com a Lei nº 10.861 a 

avaliação foi alicerçada e passou a corresponder a amplitude exigida pelo MEC, por 

meio das solicitações do INEP, observando as orientações indicadas pelo SINAES, 

através das diretrizes, critérios e estratégias emanadas pela Comissão Nacional de 

Avaliação de Educação Superior – CONAES.   

Com base nisto, destacamos que iremos seguir como ponto de atuação e 

análise os preceitos da autoavaliação do SINAES e a viabilizaremos em nossa 

prática educativa, como um instrumento capaz de favorecer uma análise cíclica da 

prática de ensino e aprendizagem, como também dos demais campos de 

observação.  
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Evidenciamos também que a autoavaliação ou avaliação institucional 

cumprirá, nesta Faculdade, a principal diretiva estabelecida pelos SINAES que é 

promover a melhoria da qualidade da educação superior, como igualmente o 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais. 

 

 

1. HISTÓRICO DO GRUPO 

 

Com sede em Belo Horizonte, o Grupo Pitágoras atua no contexto 

educacional em escolas de ensino básico e em Faculdade no ensino superior. O 

grupo surgiu do empreendedorismo de cinco amigos que criaram um curso pré- 

vestibular, dinamizando sua atuação e tornando-se referência.  

Em 1972 inaugura o primeiro Colégio Pitágoras com a perspectiva de tornar-

se um referencial na educação. Logo após realiza um trabalho de vanguarda na 

educação administrando unidades de ensino no Iraque e Mauritânia.  

Em 1990 cria Rede Pitágoras e em 1999 cria a Fundação Pitágoras 

viabilizado projetos educacionais tanto para escolas públicas como particulares.  

A Faculdade Pitágoras surge em 2000 e se estrutura por meio de uma 

metodologia voltada em possibilitar ao discente o desenvolvimento de suas 

habilidades e competências no âmbito educacional e a sua visibilidade enquanto 

sujeito social, desenvolvendo ações e atividades de cunho social.  

A gestão e a efetivação de um ensino de qualidade são vertentes que o 

Grupo tem apreço e cuidado. Isto pode ser notado em sua prática que busca a 

influência mútua com órgãos ou organismos inter-relacionados com a perspectiva de 

realização de uma educação com qualidade. 

Considerando o exposto, podemos entender que a Faculdade Pitágoras 

incorporou em sua estruturação uma procura constante por melhorias no fazer 

educacional. Reconhecendo-o como elemento determinante para a constituição de 

uma educação que observa o discente como o principal sujeito na prática relativa ao 

processo de educar. 
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2. DIREÇÃO INSTITUCIONAL 

Mantenedor: Grupo Kroton Educacional 

Presidente da Mantenedora: Rodrigo Galindo 

Diretora Faculdade Pitágoras – Campus Maceió: Odília Moliterni  

 

3. MISSÃO INSTITUCIONAL 

Melhorar a vida das pessoas por meio da educação responsável, formando 

cidadãos e preparando profissionais para o mercado, gerando valor de forma 

sustentável.   

 

4. VISÃO INSTITUCUIONAL 

Ser referência em educação como a melhor escolha para estudar, trabalhar e 

investir, líder nas localidades onde atua. 

 

5. FACULDADE PITÁGORAS – CAMPUS MACEIÓ  

É sabido que a Faculdade Pitágoras, Campus Maceió, compõe o grupo Kroton, 

uma Instituição voltada, unicamente, para a educação e preocupada em garantir o 

sucesso de todos. Inaugurada em julho de 2012, visa favorecer por meio da 

educação subsídios para melhoria da qualidade de vida de seus discentes.  

A Faculdade Pitágoras através de uma atuação responsável procura tornar-se 

uma referência em educação superior na localidade em que atua. Para tal, vem 

construindo sua identidade com uma atuação ética e responsável.  

Seu desempenho acadêmico foi inicialmente focado nos cursos de Engenharia 

Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Administração. Hoje além 

destes cursos conta com a existência dos cursos de CST em Gestão Marketing, CST 

em Gestão Financeira e CST em Produção Gerencias.  Atualmente, coloca a 

disposição da comunidade alagoana sete cursos de graduação, além dos quatro 

cursos de pós-graduação e centro de idiomas.  
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A CPA surge neste contexto como um elemento sine qua non, pois carrega 

consigo a função de ser um grupo deliberativo frente à dinâmica de funcionamento 

da IES em seus variados contextos.  

Tem, portanto a função de coordenar, planejar, implantar e desenvolver ações 

de autoavaliação institucional, conforme parâmetros estabelecidos em dez 

dimensões de avaliação. Este procedimento é previsto na Lei 10.861 de 14 de abril 

de 2004 que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES.  

 Com base nisto focalizaremos as diretrizes enquanto elementos pontuais de 

avaliação no decorrer da atividade desta Comissão. Sendo desde já necessário 

esclarecer que a exequibilidade desta dar-se-á por meio de ações idôneas, as quais 

terão como ponto fundamental a busca de um exercício responsável frente a sua 

atuação. 

Esclarecemos que a Comissão Própria de Avaliação – CPA da Faculdade 

Pitágoras - Campus Maceió, tem como característica ser um grupo colegiado de 

natureza consultiva, deliberativa e normativa, constituída pelo fim avaliativo no 

âmbito das áreas acadêmica e administrativa. Ademais cumpri um dos papéis 

fundamentais no processo de avaliação visto que lhe cabe planejar, executar e 

analisar as diretrizes indicadas pelo SINAES/INEP/MEC, a fim de favorecer meios 

para melhorias na educação superior. 

Certamente esta perspectiva favorece a Faculdade Pitágoras – Campus 

Maceió orientações para o cumprimento de sua missão e visão, sendo desta forma 

um elemento único para a Instituição. 

Cumpre salientar que Autoavaliação ou Avaliação Interna a ser realizada 

nesta IES é um dos tripés de um processo global de avaliação. Tendo, portanto o 

intento de favorecer uma visão crítica da realidade educacional e de criar meios 

favoráveis para o avanço deste processo, especificamente no que se refere à busca 

de avanços da qualidade da educação superior.  
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Com base neste ponto de vista é que a Comissão Própria de Avaliação desta 

Instituição ocupou-se em elaborar esta proposta aqui apresentada. Visando fazer 

uso desta de forma a torná-la um guia que orienta e regula a atuação da Comissão 

no âmbito Institucional.  

 

6. A COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

 

A Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, institui o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), que tem como base de atuação 

favorecer a 

 
melhoria da qualidade a educação superior, a orientação 
da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia 
institucional, da sua efetividade acadêmica e social, e 
especificamente, do aprofundamento dos compromissos 
e responsabilidades sociais. (2004, p4) 

 

Para a efetivação desta atuação o SINAES associa seu desempenho a partir 

de três modalidades de avaliação e a cada implicar uma forma específica de 

realização. São estas a Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG), Avaliação das 

Instituições de Educação Superior (AVALIES) e Avaliação do desempenho dos 

estudantes (ENADE).  

Dentre estas modalidades nos direcionaremos a Avaliação dos Cursos de 

Graduação (ACG) que é subdividida em autoavaliação e avaliação externa. Por meio 

desta subdivisão é que podemos identificar nosso campo de atuação, pois a CPA 

surge neste âmbito enquanto um grupo composto na IES que deve dispor, conforme 

diretrizes previamente estabelecidas, o processo de autoavaliação na IES.  

Sendo assim, a CPA constituída no âmbito da IES e conforme A Lei nº 

10.861, art. 7 º terá por atribuição a coordenação dos processos internos de 

avaliação da instituição, de sistematização e prestação das informações solicitadas 

pelo INEP.   
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Ademais suas diretrizes básicas devem assegurar com base no Art. 7º da lei 

supracitada as seguintes disposições: 

§ 1º As CPAs atuarão com autonomia em relação a 
conselhos e demais órgãos colegiados existentes na 
instituição de educação superior; 

§ 2º A forma de composição, a duração do mandato de 
seus membros, a dinâmica de funcionamento e a 
especificação de atribuições da CPA deverão ser objeto 
de regulamentação própria, a ser aprovada pelo órgão 
colegiado máximo de cada instituição de educação 
superior, observando-se as seguintes diretrizes: 

I - Necessária participação de todos os segmentos da 
comunidade acadêmica (docente, discente e técnico-
administrativo) e de representantes da sociedade civil 
organizada, ficando vedada à existência de maioria 
absoluta por parte de qualquer um dos segmentos 
representados; 

II - Ampla divulgação de sua composição e de todas as 

suas atividades. 

 

E as diretivas do Art. 8º da mesma Lei a qual define que as atividades de 

avaliação serão realizadas devendo contemplar a análise global e integrada do 

conjunto de dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, 

finalidades e responsabilidades sociais da instituição de educação superior. 

Com base no exposto a CPA deve ser compreendida como um grupo paritário 

de representantes da comunidade civil e comunidade acadêmica. Sendo incumbida 

de realizar o procedimento de autoavaliação da IES em todo seu campo de 

desempenho.  

7. OBJETIVO DA COMISSÃO 

Atuar no processo de autoavaliação da IES de forma idônea e conforme 

diretrizes indicadas pelo SINAES. Além de favorecer diretrizes analíticas 

deste processo. 
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8. ATRIBUIÇÕES/COMPETÊNCIAS 

8.1  Favorecer o planejamento do processo avaliativo, sendo claro a todos os 

membros do grupo qual o objetivo, estratégias, metodologias, recursos e 

período de execução de cada etapa.  

8.2  Possibilitar a sensibilização do grupo a fim criar uma Cultura de Avaliação, 

onde o grupo compreenda o sentido sine qua non do ato de avaliar e, por 

conseguinte participe de forma colaborativa.  

8.3  Promover o desenvolvimento da avaliação visando assegurar a coerência 

dos atos, a fim de manter uma logística.  

8.4  Elaborar relatório indicando de maneira clara as informações e dados 

colhidos. 

8.5  Divulgar as informações e dados colhidos a toda comunidade. 

8.6  Realizar balanço crítico visando uma reflexão/análise do relatório. 

 

9. PARTICIPANTES 

 

A Comissão Própria de Avaliação será composta por: 

 Um coordenador 

 Representantes dos docentes da IES 

 Representantes dos discentes da IES  

 Representantes do corpo técnico-administrativo da IES 

 Representantes da sociedade civil 

 

   Ressaltamos que a comissão deve ter caráter paritário e primar por uma atuação 

ética, comprometida com o propósito de assegurar suas ações de forma coerente e 

responsável.  
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10. METODOLOGIA DE ATUAÇÃO 

O procedimento metodológico da CPA terá como diretriz analítica a avaliação 

enquanto instrumento que visa à qualidade na Educação Superior. Para tal, adotará 

métodos como reuniões em que se seguirá o perfil de exposição dialogada, 

discussão, problematização dos assuntos a serem trabalhados, visando sempre 

manter um método de coparticipação e corresponsabilidade entre seus membros. 

Estudos dirigidos sobre material pertinente a CPA, como lei, orientações do SINAES, 

entre outros. Participação em seminários em que se trate sobre temas referentes à 

CPA. Realização de estudos sobre métodos e resultados da avaliação. Elaboração 

de documentos pertinentes ao processo de avaliação. Efetivação dos métodos 

avaliativos previstos no Sistema de Avaliação da Educação Superior SINAES, no 

que se refere à realização da avaliação, Sendo este procedimento especificado em 

três etapas, a saber: 

1º Etapa: Preparação – pode ser compreendida como fase de alicerçamento do 

fazer avaliativo, sendo subdividida em: 

 Constituição da CPA 

 Planejamento 

 Sensibilização 

  

2º Etapa: Desenvolvimento - fase onde se busca favorecer a participação e 

envolvimento da comunidade acadêmica no que se refere à proposta avaliativa. 

Tendo como base a busca por ações que possam favorecer a construção de uma 

educação de qualidade. 

 

3º Etapa: Consolidação – fase de análise, estruturação, divulgação e retomada dos 

dados e/ou informações coletados, tendo vista o contínuo avaliativo do processo. 

Esta etapa se subdivide em: 

 Elaboração do Relatório 

 Divulgação 

 Realização do Balanço crítico 
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Vale ressaltar que as etapas cumprem possibilitar uma dinâmica de 

funcionamento direcionada. Devem, portanto ser efetivadas de forma gradativa, a 

fim de favorecer um entendimento dos fatos e posterior elaboração de 

medidas/ações que possam amparar no alcance do objetivo de todo o processo 

avaliativo.  

Além disso, envolve a participação dos membros de forma ativa e visará 

estabelecer uma corresponsabilidade na prática do fazer a avaliação, tendo sempre 

como foco o discente, pois a busca por uma educação de qualidade nos é 

compreendida como postulado de direito. 
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Esboço do processo avaliativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARAÇÃO 

CONSTITUIÇÃO DA CPA 

 PLANEJAMENTO 

 

SENSIBILIZAÇÃO 

Realização de reuniões, sistematização das ações, 
composição de grupos de trabalho, elaboração de 
plano de atuação e instrumentos para a 

autoavaliação.  

Realização de seminários, exposição de cartazes, 
informativos, sobre avaliação a fim de implementar 
uma cultura de avaliação embasada na diretrizes do 
SINAES. 

DESENVOLVIMENTO Aplicação dos instrumentos avaliativos e acompanhamento da realização. 

CONSOLIDAÇÃO 

  Formação do grupo de trabalho 

 

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 

DIVULGAÇÃO 

REALIZAÇÃO DO BALANÇO CRÍTICO 

Exposição dos resultados 

Leitura das informações 
Elaboração do relatório 

Análise do processo 

ELABORAÇÃO DE UM RELATÓRIO AVALIATIVO Encaminhamento para 

o CONAES/INEP 
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