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CPA PRESENTE
Introdução
A Comissão Própria de Avaliação traduz um novo conceito para a gestão
acadêmico-administrativa das Instituições de Ensino Superior que repercuti em
benefícios diretos à comunidade na qual a mesma está inserida. Na Faculdade Morgana
Potrich, a CPA conduz os processos de avaliação internos da instituição, como a
avaliação de cursos, avaliação de ensino e aprendizagem, avaliação institucional, entre
outras.
A principal finalidade desse órgão é a autoavaliação da instituição, verificando a
organização didático-pedagógica acadêmica, do corpo docente e da infraestrutura do
curso. Diagnostica, identifica potencialidades e fragilidades, contribuindo para um
planejamento mais efetivo e calcado na realidade e impõe ações consequentes por parte
dos professores, dos colegiados e Núcleo Docente Estruturante – NDE e dos gestores
em todos os níveis.
Diante da importância e necessidade de aumentar a credibilidade e a
participação dos alunos no compromisso da responsabilidade frente aos questionários
avaliativos, e a partir daí o acompanhamento dos resultados e ações obtidas, busca-se
por uma maior interação entre a Comissão Própria de Avaliação e a comunidade
acadêmica da instituição.
Ampliar esse contato com os alunos, propiciará que os mesmos fiquem cientes
das principais fragilidades e potencialidades apresentados pela maioria dos estudantes.
Além disso, é importante a ciência dos pontos de ações propostos afim de minimizar as
fragilidades e suas prováveis resolubilidades por parte dos responsáveis, uma vez que a
CPA está sempre na luta pela busca de alcançar as melhorias que levarão a Instituição a
níveis de excelência ao ponto de vista do Ministério de Educação, alunos, professores e
funcionários.
Assim, a criação de projetos que possibilitem esse estreitamento favorecerá o
andamento positivo da CPA, que poderá contar cada vez mais com a comunidade
acadêmica, a qual possui grande representatividade. Tal parceria pode ser estabelecida
através da criação do projeto “CPA PRESENTE”.
Objetivo
O projeto CPA PRESENTE visa promover uma maior interação com a
comunidade acadêmica, a fim de propiciar a participação dos alunos nas atividades
conduzidas pela comissão. Colocar os alunos ciente das atividades praticadas pela CPA
dará a oportunidade dos mesmos de entender nossa representatividade frente a muitas
necessidades deles, além de conseguirmos mais compromisso nas autoavaliações.
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Metodologia
A CPA através desse projeto buscará atingir os alunos de várias formas, sendo
todos fomentadas na propagação e captação dos alunos em interessar-se nas atividades
desenvolvidas pela comissão.
Dessa forma, estabelece algumas medidas:
● A CPA fará reuniões todo início de semestre com os alunos, separados por turma
e curso, afim de levar até eles os resultados obtidos na autoavaliação, apontando
as fragilidades e as potencialidades apontadas por eles; Nesses encontros,
dar-se-á a oportunidade de fala para que os mesmos exponham seus pontos de
vistas e sugestões.
● Reuniões bimestrais com os representantes de turma, passando as informações
pertinentes a eles, a fim de serem multiplicadores na sensibilização dos alunos.
Resultados Esperados
Através da iniciativa de fazer a parte acadêmica da instituição uma massa
presente na CPA possibilitará o entendimento dos mesmos do papel e
importância que a CPA tem no levantamento das necessidades apontadas através
da avaliação anual pelo questionário. A seriedade e compromisso com que a
comissão trabalha no levantamento das fragilidades torna-se uma importante via
para que a instituição consiga trabalhar nos pontos necessários como também
manter a integralidade dos fatores que sobressaem positivamente.

