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VOCÊ SABE O QUE É CPA?

A sigla CPA  significa  Comissão  Própria  de  Avaliação. Instituída  pelo

SINAES – Sistema Nacional  de Avaliação da Educação Superior  – é o

órgão  responsável  pela  implantação  e  pelo  desenvolvimento de

processos, interno e externo, da avaliação institucional. 

Os questionários, instrumento de avaliação desenvolvido pela CPA, são

ferramentas importantes para o entendimento, mapeamento e tomada de

decisões  no  planejamento  educacional,  com  o  objetivo  de

constantemente  melhorar  a  qualidade  da  formação,  da  produção  do

conhecimento e da extensão. Por meio da sua participação, respondendo

ao questionário, são identificadas áreas problemáticas ou carentes que

necessitam de investimento institucional  e quais setores que requerem

melhorias.

A  CPA  também  é  responsável,  com  a  ajuda  dos  resultados  dos

questionários,  por  traçar metas a  serem cumpridas a cada período de

gestão. Portanto, você, estudante, é parte imprescindível deste processo

com sua participação a cada gestão da CPA!

MISSÃO DA FAINSEP

Promover a educação e a cidadania por todos os meios, utilizando para

tal  o  conhecimento,  o  desenvolvimento  e  a  aplicação  de  novas

tecnologias  e  a  Educação  a  Distância,  para  atingir  o  maior  número



possível de pessoas, especialmente em cursos de graduação, educação

continuada e pós-graduação. 

RESULTADOS E CONQUISTAS CPA 

 Atendimento  rotineiro  e  especializado  aos  alunos,  inclusive  pelo

watts app.

 Mudança de endereço para área central de Maringá.

 Ambiente estudantil individualizado (administração e salas de aula

somente de acesso às pessoas da Fainsep.)

 Instalações da Sede próxima a ponto de ônibus.

 Mudança de sistema.

 Formato on-line do Questionário-CPA.

 Link individual no sistema para as informações da CPA.

 Maior divulgação da Instituição.

PLANOS PARA 2020

 Continuar a divulgação da Instituição.

 Modernizar os equipamentos audiovisuais e da biblioteca.

 Padronização das apostilas.

 Efetivação do plano de carreira.
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