
   INFORMATIVO CPA 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FACE 

Um pouco de história, tudo começou em 2002 

 Com a criação do curso de Administração e o 

estabelecimento do Sistema Nacional de Avaliação do 

Ensino Superior – SINAES, instituído pela Lei nº 

10.861, de 14 de abril de 2004, a Faculdade Casa do 

Estudante adotou um processo de avaliação 

institucional constituído por toda a comunidade 

acadêmica e por seus segmentos.  

QUAL É O PAPEL DA CPA?  

É papel da CPA avaliar com responsabilidade o 

processo educacional, envolvendo toda a comunidade 

acadêmica da FACE, promovendo uma auditoria 

interna  em todos os segmentos da instituição com 

base nas dez dimensões exigidas pelo  

CONAES/INEP, tomando como base também a 

avaliação  dos cursos.  

QUEM AVALIA? 

Toda a comunidade acadêmica, alunos ,professores, 

funcionários e reuniões periódicas de avaliação 

interna da IES. 

O QUE A CPA FAZ?  

Conforme previsto na Lei 10.861, e na Portaria MEC 

2015/2004, a  avaliação das Instituições de Ensino 

Superior é efetuada interna e   externamente. É tarefa 

da CPA é coordenar os processos internos de  

avaliação da Instituição, sistematizar e prestar 

informações  solicitadas pelo INEP.A avaliação 

interna, também denominada de auto-avaliação, tem a  

função diagnóstica dos processos da Instituição. Esse 

procedimento  permite  identificar se as práticas estão 

alcançando os objetivos  propostos, bem como  

permite a correção de omissões e/ou  equívocos que 

podem estar acontecendo, para que se possa evitá- 

los  no futuro. 

QUEM NOS REPRESENTA NA DA CPA ? 

• Flávia Moreira Marchiori - Coordenadora  da 
CPA 

• Kathe Regina Altafim- Menezes 
Representante do corpo Docente – Direito 

• Glegson Ninz- Representante do Corpo 
Docente –Administração 

• Valério Givizez- Representante da 
Coordenação Administração 

• Fábio Tavares - Representante da 
Coordenação Direito 

• Adaíza Vicente Pagung Soares - 
Representante do Corpo Técnico  

 Francyele Loyola Ricato- Representante dos 
Discentes  

 Leksandro Rosa De Paula - Representante da 
Sociedade Civil Organizada 

CPA EM AÇÃO: VOCE PEDIU, A FACE FEZ! 

Os resultados das pesquisas que você 
responde geram melhorias na FACE! Veja 
algumas das últimas ações: 

 Data-show em todas as salas de aula. 
 Climatização das salas de aula. 
 Implantação da Ouvidoria.  
 Implantação do serviço de apoio 

psicopedagógico 
 Melhorias no serviço de reprografia 
 Melhoria nos serviços da cantina 
 Melhoria nas instalações do NPJ (Núcleo 

de Práticas Jurídicas) 
 Aquisição de novos livros para a biblioteca 

e implantação da parceria com a Editora 
Saraiva para viabilização da compra de 
livros para os alunos.  

 Aumento da oferta de cursos de extensão 
para a comunidade acadêmica e 
comunidade externa. 

 Iluminação do espaço externo (portaria e 
arredores da FACE) melhorando a 
segurança no período noturno 

E o que mais? A CPA quer saber a sua 
opinião. Encaminhe sugestões para o seu 
representante ou mande um email para 
cpa@facefaculdade.com.br. 

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA CPA 
EM 2015/1: 

Fevereiro 24 

Março 24 

Abril 14 

Maio 19 

Junho 23 

Julho  07 

 


