
 

 

 

FACULDADE ANCHIETA DE ENSINO SUPERIOR DO PARANÁ 

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2SEM2014 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

 

Constituída em atendimento à Lei nº 10.861/2004, regulamentada pela Portaria 

Ministerial nº 2.051/2004, a Comissão Própria de Avaliação - CPA tem atribuições de 

conduzir os processos de avaliação internos da Faesp, bem como de sistematizar e 

prestar as informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – Inep. 

Como objetivo e finalidades, a CPA conduzirá, entre outros processos internos, 

o de avaliação da Instituição, através de um dos instrumentos que é a avaliação 

institucional realizada semestralmente, onde participam alunos, professores e equipe 

técnica administrativa. 

Neste semestre, foram avaliados os professores. As questões de infraestrutura 

serão avaliadas anualmente à partir desde ano de 2014. 

A seguir são apresentados os resultados da última avaliação realizada com base 

no segundo semestre de 2014: 

Tabela 01 – Avaliação Professores – Itens 1 ao 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Avaliação institucional 2Sem2014 - CPA 

Grau de satisfação (escala de 1 a 5 – quanto maior melhor): 

 
1 – domínio do conteúdo 
2 – comunicação / linguagem objetiva e clara 
3 – resposta aos questionamentos 
4 – motivação aos alunos 
5 – forma de avaliação 



 

 

 

Tabela 02 – Avaliação Professores – Itens 6 ao 10 

 

 

 

 
 
 

 
Fonte: Avaliação institucional 2Sem2014- CPA 

 

Ficou evidenciado nos resultados, a avaliação extremamente positiva do Corpo 

Docente, como mostram as tabelas 1 e 2.  

No que se refere as avaliações externas, no segundo semestre de 2014, a 

FAESP recebeu a comissão de avaliação do MEC in loco para autorização do Curso 

Superior de Tecnologia em Recursos Humanos na modalidade Ead com resultado 

satisfatório por parte da comissão avaliadora obtendo nota 4, aguardando a publicação 

da autorização de funcionamento em Diário Oficial. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados desta avaliação estão disponibilizados na Biblioteca, Murais e no 

site da FAESP.   

A participação de toda comunidade acadêmica é essencial para que o processo 

autoavaliativo tragam melhorias efetivas para todos os envolvidos. 

 

Curitiba, 29 de maio de 2.015. 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

Grau de satisfação (escala de 1 a 5 – quanto maior melhor): 
 
6 – pontualidade de início e término das aulas 
7 – apresentação e discussão do plano de ensino 
8 – articulação teórica / prática 
9 – referências indicadas 
10 – postura ética a instituição e aos alunos 


