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A Comissão Própria de Avaliação – CPA deverá ser implantada quando da constituição 

do primeiro curso da Instituição e tem como finalidade atender ao disposto na Lei nº. 

10.861, de 14 de abril de 2004, que Institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES. 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA obedecerá às seguintes diretrizes: 

I. Constituição por ato do dirigente máximo da instituição de ensino superior, ou 

por previsão no seu próprio estatuto ou regimento, assegurada a participação 

de todos os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil 

organizada, e vedada a composição que privilegie a maioria absoluta de um dos 

segmentos; 

II. Atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 

existentes na instituição de educação superior. 

Desta forma são membros integrantes da CPA: 

 Um representante discente de cursos da graduação;  

 Um representante docente de cursos da graduação;  

 Um representante dos funcionários administrativos;  

 Um representante da sociedade civil organizada. 

 Um representante da Mantenedora 

Há necessidade de um constante e efetivo processo de avaliação que contribua 

significativamente para que a Instituição repense e modernize sua estrutura e suas 

práticas administrativas, técnicas e pedagógicas, de forma crítica e comprometida, 

refletindo sobre o seu papel na sociedade, buscando a melhoria contínua da qualidade 

de seus serviços. 

A avaliação pode facilitar a permanente adequação das políticas e dos planos 

institucionais no que se refere à gestão, aos processos metodológicos, didáticos, 



 
 
pedagógicos e de integração Instituição/Comunidade, uma vez que pretende atingir 

um universo expressivo e possibilitar uma visão global da IES, tanto em termos 

quantitativos quanto qualitativos, bem como de suas relações com a comunidade em 

que se insere. 

O processo de avaliação apresenta-se em consonância com a realidade local e segundo 

a “fisionomia” institucional, respeitando e dignificando todos os que fazem a 

Instituição, caracterizando-se não como um agente punitivo ou premiativo, nem 

tampouco de neutralidade. A atenção se voltará para o processo ético e social da 

avaliação, com uma condução transparente e com o engajamento de todos os atores 

envolvidos, com senso de justiça. 

A avaliação proposta inspira-se no princípio da homologação de processos, o qual 

afirma que os procedimentos e atitudes adotados na instituição servem de espelho 

para uma futura atuação.  

A avaliação ocorrerá permanentemente, com aplicação de questionários (instrumentos 

de avaliação) a cada semestre. 

Todos os envolvidos no processo de avaliação deverão atuar com uma postura 

investigativa, conhecer os objetivos e as atividades programadas e registrar 

criteriosamente os dados e as informações. 

Para efetivação desse sistema, a Comissão Própria de Avaliação – CPA deverá definir 

estratégias de organização, atribuições dos envolvidos e de desenvolvimento do 

processo de avaliação. 

São critérios básicos para o desenvolvimento da avaliação institucional da FRJ: 

 Imparcialidade - tratar com respeito todas as opiniões que surgirem 

independente do seu grau hierárquico. Estimular uma visão coletiva nos alunos, 

para um julgamento isento de opiniões subjetivas e emocionais, enfatizando 

que o foco de avaliação é a atuação institucional e não pessoal; 



 
 
 Colaboração - incentivar a participação ativa de cada um; 

 Coerência - saber que o momento é de se discutir sobre a dinâmica de trabalho 

e sobre a estrutura da FRJ, e a relação desses pontos com os resultados 

institucionais alcançados; 

 Negociação - tentar decidir em consenso as questões advindas das discussões e 

reflexões; 

 Comunicação - fornecer os resultados da avaliação à comunidade acadêmica, 

para uma reflexão da situação vivenciada e para comprovar o respeito e a 

confiança dados às opiniões deles, bem como manter a sociedade informada 

no que se refere às atividades e resultados da FRJ; 

 Tranquilidade - garantir que as opiniões, críticas e discussões levantadas não 

sejam justificativas para uma possível punição ou "perseguição". O momento é 

direcionado para uma evolução e não para punição; 

 Compromisso institucional - acatar as decisões e providenciar meios para 

viabilizar as sugestões de aperfeiçoamento; 

 Orientação - esclarecer aos alunos a importância da opinião conscienciosa na 

avaliação e os benefícios que poderão ser obtidos para o ambiente de sua 

formação; 

 Sigilo - garantir o sigilo e a privacidade de quem avalia. 

Na autoavaliação a abordagem será qualitativa e empregará diferentes instrumentos, 

com o predomínio de entrevistas livres, observações diretas, debates, depoimentos, 

análise documental e outros. Sempre que necessário, a equipe avaliadora poderá 

utilizar-se da abordagem quantitativa, a fim de enriquecer a análise, além da pesquisa 

exploratória. 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA deverá avaliar: 

I - a missão e o plano de desenvolvimento institucional: 



 
 
Buscar-se-á identificar se a missão institucional reflete a razão de ser da FRJ e o seu 

propósito. Essa análise pode ser feita comparando o que afirma a missão com o que 

efetivamente a FRJ desenvolve e o consequente resultado das ações institucionais. 

Há uma relação indissociável entre missão e planejamento (PDI). Buscar-se-á 

identificar, de maneira exploratória, quantitativa e qualitativa, se as ações do PDI 

previstas para o quinquênio estão sendo efetivadas e, além disso, se realmente essas 

ações possibilitarão atingir os objetivos maiores da FRJ nos prazos pretendidos, em 

consonância com a missão. 

 

II - a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas 

formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção 

acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades: 

Quanto à política de ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação, há que se avaliar se 

os princípios que fundamentam a atuação nessas áreas possibilitam a tradução dessas 

políticas em práticas operacionais que determinam o perfil institucional. Avaliar esses 

aspectos significa avaliar um conjunto de elementos estruturantes, metodológicos e 

científicos que possibilitam a formação de competências e habilidades. Também é 

necessário avaliar se os estímulos acadêmicos e os consequentes resultados dos 

processos de ensino – aprendizagem, entendendo esses processos como uma 

plataforma que envolve todas as práticas acadêmicas, atendem às demandas de 

alunos, docentes, técnicos e da comunidade. 

Na dimensão de políticas de ensino, entende-se que é preciso periodicamente avaliar 

os currículos e a metodologia dos cursos. O currículo é o centro do processo 

educacional. É nele que está expressa a organização, a seleção e a articulação dos 

conteúdos básicos com a metodologia de ensino, bem como a coerência entre a 

concepção, o objetivo proposto e o perfil pretendido para o egresso. 



 
 
Avaliar o Currículo implica em verificar a qualidade do serviço que se está oferecendo, 

qual o perfil do profissional que o Currículo permite formar, quais os mecanismos 

utilizados para esse fim, analisados em função do contexto educacional em que essa 

formação se dá. 

A avaliação do Currículo e de sua metodologia visa possibilitar a compreensão do curso 

no seu conjunto articulado, por meio da participação dos principais segmentos 

envolvidos - públicos internos e externos, de forma a facilitar a transformação na 

busca da melhoria da qualidade. Esse aprimoramento do Processo Educacional da 

Instituição, no sentido da revisão crítica e planejamento continuado, dar-se-á com 

base em critérios e análise da realidade concreta. 

O foco dessa avaliação envolverá a relevância social do Currículo, seu compromisso 

social e político, sua estrutura, organização e metodologias adotadas e o sistema de 

comunicação. 

A percepção e análise da estrutura, organização e metodologia curricular realizadas 

pelos envolvidos são fundamentais para compor a avaliação do conjunto. Tudo que diz 

respeito ao Currículo deverá ser analisado. São pontos relevantes para investigação: 

 Coerência entre a concepção filosófica, os objetivos e o curso oferecido, bem 

como as habilitações desse; 

 Relação entre o Currículo e seu desenvolvimento com as competências a serem 

adquiridas e o perfil profissional desejado; 

 Articulação dos conteúdos de estudo com a realidade social, cultural, política, 

econômica, ambiental e científica; 

 Complementaridade entre as etapas do curso: elementar e de 

profissionalização; 

 Articulação entre cada unidade de estudo e a progressão do nível de 

complexidade de estudo; 



 
 
 Relação entre as metodologias selecionadas e os propósitos estipulados 

diversidade metodológica; 

 Eficácia na metodologia adotada e nos instrumentos utilizados; 

 Estratégias de integração comunitária no processo de formação; 

 Elementos curriculares que estão contribuindo ou dificultando a trajetória do 

aluno; 

 Relação teoria e prática; 

 Acompanhamento e orientação na etapa do estágio curricular; 

 Divisão criativa do tempo para desenvolvimento curricular. 

 

III - a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se 

refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural: 

A responsabilidade social da FRJ se traduzirá na inserção regional da instituição, 

através de cursos, programas e projetos que visam atender às demandas sociais locais, 

sempre com orientação global, pois as grandes questões mundiais como o 

aquecimento global, por exemplo, precisam que cada instituição, cidadão e/ou 

comunidade faça sua parte. 

É necessário avaliar se a FRJ busca as interlocuções necessárias com a sociedade por 

meio de ações de extensão e pesquisa, mas também pelas atividades de ensino, 

considerando a relevância dos conteúdos curriculares com relação à aplicação por 

parte dos alunos, e se nessas interlocuções se busca a responsabilidade social. 

Para a FRJ, responsabilidade social está relacionada ao compromisso social, ao 

comprometimento das pessoas em buscar soluções para questões sociais, engajando-

se em projetos que possam de alguma maneira melhorar as condições de vida. Por 

isso, além de avaliar os cursos, programas e projetos, far-se-á necessário avaliar se há 



 
 
envolvimento da comunidade acadêmica e possibilidades de efetivamente se praticas 

a responsabilidade social. 

 

IV - a comunicação com a sociedade: 

Avaliar a comunicação com a sociedade significa verificar se é do conhecimento das 

pessoas não somente a existência da FRJ, mas também como a instituição é percebida 

pela sociedade. É necessário verificar se as ações da instituição são percebidas como 

relevantes e qual o nível de consciência das pessoas com relação às atividades 

desenvolvidas tanto internamente como com relação à articulação das atividades 

acadêmicas com a sociedade. É necessário avaliar se a divulgação das atividades é 

eficiente. É preciso tornar público os resultados, bem como entender a dimensão 

dialógica da comunicação entre a instituição e a sociedade e avaliar se há distorções, 

equívocos ou falhas de comunicação para que se viabilize o planejamento dos rumos 

institucionais ponderados de acordo com as demandas e respostas sociais. 

 

V - as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições 

de trabalho: 

 

Entende-se que o maior capital da FRJ são seus colaboradores. Por isso, é preciso 

avaliar permanentemente as políticas de gestão de pessoas, adequando e 

aproximando as demandas individuais às condições e demandas institucionais, 

respeitando as categorias e em consonância com o Plano de Carreira Docente e as 

políticas para o pessoal técnico administrativo.  



 
 
Das políticas surgem as condições do trabalho e a metas institucionais. Assim, 

novamente, é válido e condicionante para o sucesso avaliar essas políticas, tendo em 

vista sua tradução prática, por meio de instrumentos capazes de fornecer dados que 

subsidiem o entendimento das reais condições organizacionais e pessoais.  

A Avaliação Docente far-se-á com base nas incumbências mínimas determinadas na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, em seu Artigo 13. Tais 

incumbências serão o foco da avaliação de desempenho Docente, observando: 

 Participação na elaboração das propostas pedagógicas da Instituição e/ou 

Curso, criadas com o objetivo de desenvolver o projeto pedagógico acadêmico; 

 Planejamento do trabalho Docente coerente com as propostas pedagógicas 

adotadas pela Instituição; 

 Participação em atividades interdisciplinares; 

 Zelo pela aprendizagem do aluno: criatividade e diversidade metodológica de 

ensino, procedimentos adotados para avaliação do aluno, estudos livres para 

atualização na área de atividade, integração nas atividades dirigidas à prática 

profissional do aluno e orientação; 

 Atendimento aos dias letivos e horas-aula estabelecidos, além, de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 

 Colaboração e nível de participação nas atividades de articulação da Instituição 

com a comunidade. 

VI - organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 

mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios: 

A gestão participativa é afirmada como requisito para o bom funcionamento da FRJ. 

Essa participação e suas formas de viabilização estão claramente descritas no 



 
 
Regimento da instituição. É preciso verificar se de fato há articulação dos segmentos 

institucionais, da comunidade acadêmica em geral, no sentido de promover a 

representatividade dos colegiados e tal participação, de modo que permaneça 

harmônica a relação da FRJ com sua mantenedora. 

É responsabilidade da equipe administrativa da Instituição o desenvolvimento de 

procedimentos técnicos e atitudes profissionais que auxiliem na manutenção do 

"espírito educativo" que se pretende implantar nos cursos. A estrutura administrativa 

de uma Instituição de Ensino Superior pode ser comparada a um ambiente de escola 

básica, com suas peculiaridades. Tal como esta, ela dispõe de profissionais gerentes, 

assessores, técnicos, auxiliares e de serviços gerais. 

Se a FRJ deseja formar em seus alunos uma cultura avaliativa, tem que iniciar pelo 

próprio exemplo, avaliando a própria gestão. Se forem exigidas dos alunos posturas 

avaliativas com critérios bem definidos, faz-se necessário que a FRJ  se utilize desses 

mesmos critérios para desenvolver essa postura entre o seu quadro de colaboradores. 

As competências a serem desenvolvidas nos alunos relativas àquelas que envolvem as 

relações interpessoais já deverão ser exigência e estarem presentes nas atitudes dos 

que trabalham na Instituição. 

É partindo dessa premissa que a avaliação da estrutura administrativa será efetuada, 

sob dois aspectos: análise dos procedimentos e análise do reflexo da atuação.  

VII - infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação: 

O objetivo da avaliação institucional dessa dimensão é identificar se o ambiente físico 

da FRJ possibilita uma permanência agradável diária para a comunidade acadêmica, na 

intenção de facilitar o desenvolvimento da aprendizagem. 

É compromisso da FRJ manter um ambiente físico agradável, com salas limpas e 

arejadas, em bom estado de conservação e manutenção. Os ambientes comuns, 



 
 
destinados à circulação e permanência livres, devem ser amplos e tranquilos. O Corpo 

Docente deve contar com salas reservadas para momentos livres, na intenção de 

minimizar o desgaste físico e mental dos trabalhos realizados na Instituição. 

Aos alunos deve ser oferecido conforto em ambientes onde a atividade de estudo mais 

se acentua como é o caso da Biblioteca, da Videoteca, e nos laboratórios de 

Informática. 

Sobre os equipamentos, verificar-se-á se estão facilitando a aprendizagem, se atendem 

às demandas institucionais e se estão sendo de uso efetivo e eficaz. A Instituição 

disponibilizará diversificados recursos tecnológicos que deverão ser de uso didático, na 

intenção de familiarizar o aluno com tais recursos e de estimular o uso de maneira 

natural. 

 

VIII - planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da 

autoavaliação institucional: 

A FRJ pretende coletar dados, evidências e informações sobre o modelo de avaliação 

proposto e sua aplicação para analisar a avaliação institucional em relação com os 

resultados da Instituição, considerando os contextos pedagógico, administrativo, 

histórico, político e social. 

Essa avaliação periódica do próprio projeto de auto-avaliação institucional será o 

suporte para o desenvolvimento desta etapa que visa contribuir para a manutenção e 

o aperfeiçoamento do enfoque teórico-metodológico adotado no projeto de avaliação, 

além de desenvolver uma cultura avaliativa. 

Tal como todo o processo avaliativo, a atuação dos avaliadores deve pautar-se pela 

postura dialógica e democrática. As modalidades adotadas serão a auto-avaliação e a 

avaliação externa e serão avaliados o objetivo da avaliação, a metodologia adotada, 

seus instrumentos e a utilização de seus resultados. 



 
 
O objetivo é homologar os processos avaliativos buscando responder se cada tópico 

proposto como objeto de avaliação atingiu seu intento. Trata-se de uma revisão crítica 

do planejamento da avaliação e das estratégias adotadas (técnicas e instrumentos) 

para seu desenvolvimento. 

 

IX - políticas de atendimento aos estudantes: 

Entende-se que é necessário acompanhar os alunos em todos os âmbitos a ele 

pertinentes: no processo de seleção, na etapa elementar, na etapa de formação, 

enfim, nas articulações com os segmentos produtivos enquanto aluno, e também após 

egresso dos cursos, numa perspectiva de acompanhamento permanente.  

É também necessário avaliar o atendimento que o aluno recebe por parte dos 

colaboradores da FRJ, referente aos docentes, técnico-administrativos, diretorias, 

coordenações, enfim, todo o funcionamento da gestão de relacionamento com os 

alunos. 

 

X - sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade 

dos compromissos na oferta da educação superior: 

Compreende-se que o bom planejamento pedagógico e administrativo, estrutural e 

metodológico, somente será viável diante de aportes financeiros que possibilitem a 

execução das políticas e dos planos de ações previstos. 

É preciso avaliar se as ações previstas no planejamento são viáveis com relação à 

provisão financeira da FRJ. Com isso, tornar-se-á necessário verificar periodicamente 

quais ações foram (serão) executadas, e se, além de serem executadas, realmente 

valem os investimentos aplicados. Desse modo, deverá a avaliação verificar a 

racionalidade da gestão dos recursos em comparação aos resultados acadêmicos e 



 
 
institucionais. Avaliar a sustentabilidade financeira significa avaliar cada ação que 

envolve recursos e, consequentemente, os respectivos resultados de cada ação. 

Após a pesquisa e coleta de dados, a Comissão elaborará um relatório que deverá: 

 Sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo INEP e sistema e MEC; 

 Conter pareceres e recomendações a serem encaminhadas aos órgãos 

competentes da FRJ; 

 Encaminhar propostas relativas ao desenvolvimento da FRJ, com base nas 

análises produzidas no processo de avaliação. 

Este relatório será divulgado aos membros da comunidade acadêmica, com objetivo 

promover uma reflexão sobre o processo de auto-avaliação como um todo, tendo em 

vista sua continuidade, por meio das seguintes ações: 

 Reflexão sobre o processo de auto-avaliação desenvolvido; 

 Reuniões de levantamento dos processos por meio do focus group; e 

 Elaboração das propostas de implementação cíclica das sugestões 

apresentadas.   

Com base nos resultados obtidos pela implementação do Projeto de Avaliação 

Institucional, pela CPA, a FRJ planejará ações destinadas à correção de rumos do 

planejamento institucional e superação das dificuldades detectadas, contribuindo, 

dessa forma, para o aprimoramento institucional. Com a mesma visão, a FRJ objetiva 

impulsionar os pontos positivos detectados pelo processo de avaliação.  

Desse modo, a FRJ priorizará a efetivação de ações com vistas à correção e adequação 
de seus processos de trabalho e aperfeiçoamento de suas práticas, a partir da 
avaliação de eficácia também de seu Plano de Desenvolvimento Institucional, tomando 
como base os padrões de qualidade estabelecidos interna e externamente e os 
resultados dos pontos avaliados. 
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