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I INTRODUÇÃO 

 

A Autoavaliação Institucional compõe o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004. O 

SINAES tem entre suas finalidades, a melhoria da qualidade da Educação Superior e a 

expansão da sua oferta, dentro de um contexto de (1) desenvolvimento institucional, em 

consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e de (2) ações de 

avaliação, com a autoavaliação e a avaliação externa in loco.  

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) conduz a autoavaliação, baseada os 

resultados das avaliações externas e as informações coletadas e organizadas a partir do 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), envolvendo todos os atores 

institucionais (docentes, discentes, técnicos-administrativos e sociedade civil 

organizada). A CPA foi instituída no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão (IFMA) pela Resolução CONSUP nº 121A, de 12 de 

novembro de 2010.  

No âmbito do IFMA, cada campi que oferece cursos de graduação possui sua 

própria CPA LOCAL, regida pela CPA-CENTRAL. Sob a responsabilidade das CPAs 

LOCAIS fica a condução de todo o processo de autoavaliação institucional em seus 

respectivos campi, culminando com a elaboração de relatórios de autoavaliação. À 

CPA-CENTRAL - além de coordenar e assessorar às CPAs LOCAIS no 

desenvolvimento de suas atividades - compete a elaboração de relatórios de 

autoavaliação do IFMA como um todo, baseados nos relatórios e informações 

provenientes das CPAs LOCAIS. 

Os princípios da autoavaliação do IFMA seguem as diretrizes apresentadas pela 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), no que se referem 

à concepção, princípios e dimensões do SINAES. Sendo assim, a atuação da CPAs está 

baseada nos princípios de (1) responsabilidade social com a qualidade da educação 

superior; respeito à identidade da instituição; (2) fidedignidade das informações 

coletadas no processo avaliativo; (3) respeito e valorização dos sujeitos e dos órgãos da 

instituição; (4) respeito à liberdade de expressão, de pensamento e de crítica; (5) 
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compromisso com a melhoria da qualidade da educação; (6) continuidade e regularidade 

do processo avaliativo; e (7) difusão de valores éticos e de liberdade, igualdade e 

pluralidade cultural e democrática. 

Em consonância, são eixos e dimensões a serem avaliadas pelas CPAs (Tabela 

1), de acordo com o PDI e Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65 e avaliações 

externas:  

 

TABELA 1 – Eixos e dimensões a serem avaliados pelas CPAs. 

EIXO 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

EIXO 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e PDI 

Dimensão 3: Responsabilidade Social 

EIXO 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 2: Políticas para  Ensino, Pesquisa e  Extensão 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

EIXO 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Dimensão 6: Organização e Gestão 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

EIXO 5: Infraestrutura Física 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

 

Para mais informações e demais encaminhamentos, a CPA-CENTRAL (ciclo 

2017-2019) está instrumentalizada pelo e-mail cpa.central@ifma.edu.br e 

laurinda.siqueira@ifma.edu.br, como o órgão “CPA-CENTRAL” no Sistema Unificado 

da Administração Pública (SUAP) e no site institucional.   

 

mailto:cpa.central@ifma.edu.br
mailto:laurinda.siqueira@ifma.edu.br
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II ORIENTAÇÕES GERAIS ÀS CPAs LOCAIS 

 

Abaixo estão descritas algumas orientações gerais visando nortear e sistematizar o 

planejamento das atividades das CPAs LOCAIS:  

  

1. Solicitar criação do órgão da CPA LOCAL, no suap. Esta ação visa permitir 

que sua comissão possa movimentar processos. Para isso, basta abrir chamado 

no SUAP, da seguinte forma: 

a. Acessar https://suap.ifma.edu.br/ 

b. Acessar “Central de serviços” >> “Abrir chamado” >> “Tecnologia da 

Informação” >> “Sistemas e Aplicativos” >> “SUAP” >> “Solicitar 

inclusão/alteração de permissão no SUAP”. 

c. Solicitar a criação do órgão CPA do seu campus (por exemplo, CPA do 

campus Barreirinhas, CPA-BAR).  O presidente da CPA LOCAL deve 

anexar a portaria de designação. 

d. Durante o atendimento do chamado, solicitar que sua CPA LOCAL seja 

colocada na raiz da CPA-CENTRAL (isto é, abaixo da CPA-

CENTRAL). 

 

2. Solicitar criação de grupo de e-mails para a CPA Local. Esta ação visa 

possibilitar comunicações oficiais entre membros, comissões, setores e 

departamentos, bem como acesso às informações por todos os membros. Para 

isso, basta abrir chamado no SUAP, da seguinte forma: 

a. Acessar https://suap.ifma.edu.br/ 

b. Acessar “Central de serviços” >> “Abrir chamado” >> “Tecnologia da 

Informação” >> “Comunicações” >> “E-mail” >> “Solicitar criação de 

lista/grupo de e-mail institucional para setor/projeto/evento/comissão”. 

c. Solicitar a criação do e-mail, lista ou grupo CPA do seu campus.  O 

presidente da CPA LOCAL deve anexar a portaria de designação. 

 

https://suap.ifma.edu.br/
https://suap.ifma.edu.br/
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3. Solicitar criação de módulo e ou plug-in para CPA LOCAL no Portal 

Institucional do respectivo campus. Esta ação visa possibilitar a divulgação 

das informações referentes às atividades da CPA LOCAL, como por exemplo, 

divulgação do projeto de autoavaliação institucional, portarias, atas e relatórios 

de autoavaliação (como sugere o próprio PDI e o MEC). Para isso, basta abrir 

chamado no SUAP, da seguinte forma: 

a. Acessar https://suap.ifma.edu.br/ 

b. Acessar “Central de serviços” >> “Abrir chamado” >> “Tecnologia da 

Informação” >> “Comunicações” >> “Portal Institucional” >> “Solicitar 

implantação de novo módulo/plug-in para o Portal”. 

c. Solicitar a criação do módulo “CPA” e permissão para alimentação de 

conteúdo.  O presidente da CPA LOCAL deve anexar a portaria de 

designação. 

 

4. Solicitar via processo administrativo ao Diretor Geral do campus, local e 

instrumental (armários, computadores, mesas, resmas de papel, impressora 

e outros) adequados. Esta ação visa possibilitar o bom desempenho das funções 

e atividades da CPA LOCAL.  

 

5. Elaborar um “Projeto de Autoavaliação Institucional” para seu campus, 

segundo modelo anexado (ANEXO A). Esta ação objetiva sistematizar as 

ações da CPA de acordo com um cronograma de execução bem elaborado, bem 

como subsidiar a construção dos relatórios advindos.  

 

6. Solicitar informações complementares via processo administrativo aos 

setores responsáveis (ANEXO B). Esta ação visa “respaldar” a discussão dos 

resultados provenientes da coleta de dados via aplicação de questionários, com 

informações oficiais. No oficio ou memorando de solicitação, o prazo 

sugerido para atendimento pelo setor responsável é de sete a dez dias uteis.  

 

7. Aplicar os instrumentos de coleta de dados. Atentar para as observações:  

https://suap.ifma.edu.br/
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a. São quatro questionários diferentes: (1) aos discentes; (2) aos docentes; 

(3) aos técnicos administrativos; e (4) ao diretor geral. 

b. A forma de aplicação dos instrumentos de coleta de dados (online ou 

presencial) fica a critério da CPA LOCAL, contudo deve-se atentar aos 

prazos de entrega dos relatórios e à eficiência da coleta.  

c. Os modelos de questionários no formato “formulários google” (enviados 

por e-mail pela CPA CENTRAL) são apenas sugestões. As questões não 

foram alteradas, apenas foram modificados os nomes de alguns setores. 

d. Na opção pela aplicação de questionários online, sugere-se reservar 

horários em sala de informática e levar os alunos. 

e. O MEC analisa e considera uma boa autoavaliação quando há 

abrangência de 70% ou mais de cada segmento.    

 

8. Elaborar o relatório de autoavaliação institucional do seu campus, de 

acordo com a Norma Técnica n.65 (ANEXO C). Esta ação visa sistematizar e 

padronizar a construção dos relatórios de todos os campi. Deve ser elaborado 

preferencialmente um relatório para cada curso de graduação do campus. 

Contudo, poderá ser elaborado apenas um relatório, onde cada curso de 

graduação contemplará uma seção única e independente das demais seções 

dos outros cursos. Observar também as informações a cerca da elaboração de 

um Plano de Ações de Melhoria. 

9. Enviar o relatório de autoavaliação institucional a CPA-CENTRAL. O 

relatório elaborado deve ser enviado via processo administrativo (a fim de 

respaldar a CPA-LOCAL sobre o envio em tempo hábil) e via e-mail para 

cpa.central@ifma.edu.br e laurinda.siqueira@ifma.edu.br (a fim de dar 

celeridade aos próximos procedimentos da autoavaliação). Por e-mail, enviar o 

relatório em formato “docx.” e informar o número do processo físico. 

Solicitamos o envio dos relatórios IMPRETERIVELMENTE até dia 28 DE 

FEVEREIRO DE 2018.   

10. Para dúvidas, orientações e sugestões contatar a CPA CENTRAL 

(cpa.central@ifma.edu.br e laurinda.siqueira@ifma.edu.br).  

mailto:cpa.central@ifma.edu.br
mailto:laurinda.siqueira@ifma.edu.br
mailto:cpa.central@ifma.edu.br
mailto:laurinda.siqueira@ifma.edu.br
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ANEXO A – SUGESTÃO DE ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE 

PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

1º Capa e contracapa. Informar dados de identificação da instituição e da CPA 

LOCAL. 

2º Sumário. Organização das seções do projeto e suas respectivas páginas.  

3º Introdução. Deverão ser informados os dados da instituição, a composição da CPA e 

o planejamento estratégico (objetivos, metas e ações) da autoavaliação. 

4º Metodologia. Deverão ser descritos as formas de coleta e os instrumentos utilizados 

para coletar os dados; o universo da pesquisa (os segmentos da comunidade acadêmica 

consultados, se possível informar o quantitativo por segmento); e as técnicas utilizadas 

para análise dos dados. 

5º Cronograma de execução das atividades e ações da CPA LOCAL. Informar os 

prazos de execução das atividades e ações da CPA LOCAL (como sugestão, 

considerando o caráter estratégico do planejamento, elaborar um Diagrama de Gantt 

para sistematizar o cronograma). 

6º Referências. Citar as referencias usadas na elaboração do projeto. 

7º Anexos. Se possível, acrescentar os instrumentos de coleta dados nesta seção.  
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ANEXO B - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES AOS RELATÓRIOS DE  

AUTOAVALIAÇÃO POR SETOR RESPONSÁVEL 

 

CEOF (Coord. de Execução Orçamentária e Financeira)   

1. Relatório orçamentário para o ano de referencia; 

2. Relatório de compra de materiais e equipamentos e empenhos para o ano 2017, 

 

CAE (Coord. de Assuntos Estudantis )  

1. Relatório de alunos atendidos por programas assistenciais 

 

CGP (Coord. de Gestão de Pessoas)  

1. Relatório com nome e titulação dos professores e técnicos administrativos 

diretamente e indiretamente relacionados com os cursos de graduação, 

(especificando os servidores em afastamento para capacitação); 

2. Relatório informando todas as comissões ativas no campus, com nome dos 

membros e respectiva cargo e função. 

 

CPGP (Coord. de Planejamento e Gestão Patrimonial)  

1. Relatório sobre toda a infraestrutura física do campus, referente ao ensino 

superior, discriminando: a) quantidade de salas, quantidade de carteiras, 

quantidade de laboratórios de ensino, quantidade de laboratório de informática, 

quantidade de bibliotecas, quantidade de refeitórios, quantidade de salas de 

estudo, quantidade de quadras esportivas. 

2. Relatório sobre toda a infraestrutura, referente ao ensino superior, 

discriminando: quantidade de carteiras, quantidade de lousas digitais, quantidade 

de projetores de multimídia, quantidade de computadores, quantidade de livros. 

 

DERI (Dpto. de Extensão e Relações Institucionais)   

1. Relatório de projetos (quantidade e título ou tema) e de alunos da graduação 

(quantitativo e nome) participando dos projetos de extensão. 
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DPPGI (Dpto. de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação)  

1. Relatório de projetos (quantidade e título ou tema) e de alunos da graduação 

(quantidade e nome) participando dos projetos de pesquisa.  

2. Relatório discriminando a nome, linhas de pesquisas e quantidade de grupos de 

pesquisa ativos com alunos de graduação com membros (informar nome do 

coordenador, nome dos alunos envolvidos, matricula e período letivos dos 

alunos). 

 

DRCA  (Dpto. de Registro e Controle Acadêmico)  

1. Relatório referente aos alunos matriculados, em trancamento e em abandono 

de curso. Solicitar que sejam anexados os requerimentos de trancamento (a 

fim de verificar as principais causas alegadas, se possível). 

 

NAPNES (Núcleo de Apoio as Pessoas com Necessidades Específicas)  

1. Relatório referente aos alunos portadores de deficiência atendidos pelo 

núcleo e sobre as ações inclusivas do referido núcleo. 

 

NEABI (Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indiodescendente)  

1. Relatório referente aos alunos atendidos pelo núcleo e sobre as ações do 

núcleo 

 

COORDENAÇÕES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

1. PPC, PPP 

2. Relatório informando nome, titulação e disciplinas ministradas dos 

professores ativos no curso de graduação, no ano de referencia. 

Caso a CPA LOCAL necessite de informações de qualquer outro setor (biblioteca, 

laboratórios etc), NÃO HESITEM em solicitar pelas vias oficiais, com prazo 

definido.
1
  

                                                           
1
 Lembro, em tempo, que negar informação ou provocar morosidade processual (por motivos 

egoísticos ou desidiosos) pode gerar sanções tipificadas no Código Penal c/c Constituição Federal, e 

suplementados pela Lei 8112/1998. O Regimento Interno da CPA (Res. CONSUP 121A/2010), em 
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ANEXO C - NOTA TÉCNICA INEP/DAES/CONAES nº 065/2014 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP 

COMISSÃO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – CONAES 

DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – DAES 

 

NOTA TÉCNICA INEP/DAES/CONAES N
o
 065 

 

Assunto: Roteiro para Relatório de Autoavaliação Institucional 

 

1. Objetivos 

Constituem-se objetivos desta Nota Técnica: 

1.1. Destacar a relevância da autoavaliação das IES para a educação superior; 

1.2. Apresentar sugestão de roteiro para a elaboração dos relatórios de 

autoavaliação das Instituições de Educação Superior (IES); 

1.3. Definir as especificidades da versão parcial e da versão integral do relatório de 

autoavaliação; 

1.4. Estabelecer prazos para a postagem do relatório no sistema e-MEC; 

1.5. Estabelecer critérios para o período de transição. 

 

2. Introdução  

A avaliação institucional interna (autoavaliação) está inserida no contexto do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) que, instituído pela Lei nº 10.861 de 14 

de abril de 2004, tem entre suas finalidades a melhoria da qualidade da educação superior e a 

expansão da sua oferta. 

                                                                                                                                                                          
seus artigos 14 e 15 também respalda a solicitação de documentos e informações no âmbito do 

IFMA (A PRESIDENTE EM EXERCICIO, Portaria 7541/2017). 
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 De acordo com o disposto no inciso VIII do Art. 3º, da Lei do Sinaes, o “planejamento e 

avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da auto-avaliação institucional” 

devem ser considerados nas ações de avaliação e de desenvolvimento institucional. Ainda no 

Art. 3º, § 2
o
, define-se que “para a avaliação das instituições, serão utilizados procedimentos e 

instrumentos diversificados, dentre os quais a auto-avaliação e a avaliação externa in loco”.  

   

A autoavaliação, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

da IES, deve ser vista como um processo de autoconhecimento conduzido pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), mas que envolve todos os atores que atuam na instituição, a fim de 

analisar as atividades acadêmicas desenvolvidas. É um processo de indução de qualidade da 

instituição, que deve aproveitar os resultados das avaliações externas e as informações coletadas 

e organizadas a partir do PDI, transformando-os em conhecimento e possibilitando sua 

apropriação pelos atores envolvidos. Afinal, as ações de melhoria a serem implementadas pela 

instituição dependem de sua própria compreensão, de seu autoconhecimento. 

O processo de autoavaliação da IES deverá ser consolidado no Relatório de 

Autoavaliação Institucional, que tem por finalidades fomentar a cultura de avaliação 

institucional e subsidiar os processos de avaliação externa. 

Para colaborar com as IES nesse processo, a Diretoria de Avaliação da Educação 

Superior (DAES)
2
, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP)
3
, autarquia do Ministério da Educação (MEC), com a orientação da Comissão Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (CONAES) sugere, a seguir, o roteiro para a elaboração do 

Relatório de Autoavaliação Institucional.  

Tal proposta baseia-se no Instrumento de Avaliação Institucional Externa (Publicado no 

DOU em 4 de fevereiro de 2014, Portaria N° 92, de 31 de janeiro de 2014), nos estudos dos 

relatórios de autoavaliação postados no Sistema e-MEC (2011 a 2013) e nos Seminários 

Regionais sobre Autoavaliação Institucional e Comissões Próprias de Avaliação (CPA) – 2013. 

 

3. Roteiro para elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional 

                                                           
2
 BRASIL. Ministério da Educação. Portaria Normativa N

o. 
40 de 12 de dezembro de 2007, consolidada 

em 29 de dezembro de 2010. Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento 

de informações relativas aos processos de regulação, avaliação e supervisão da educação superior no 

sistema federal de educação, e o Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos Superiores e consolida 

disposições sobre indicadores de qualidade, banco de avaliadores (Basis) e o Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE) e outras disposições. Seção II, Art. 13-A, parágrafo único. 
3
 BRASIL. Lei N

o.
 10.861 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES e dá outras providências. Art. 8º. Publicada no D.O.U de 15 de abril de 2004. 
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O relatório de autoavaliação institucional, elaborado pela CPA, deverá conter cinco 

partes: introdução, metodologia, desenvolvimento, análise dos dados e das informações e ações 

previstas com base nessa análise. Segue detalhamento do que poderá ser abordado em cada uma 

das partes. 

 

3.1.  Introdução 

Os dados da instituição, a composição da CPA e o planejamento estratégico de 

autoavaliação deverão ser informados neste campo, bem como o ano a que se refere, relatando 

se o relatório é parcial ou integral, conforme esta nota técnica. 

 

3.2. Metodologia 

Na metodologia deverão ser descritos os instrumentos utilizados para coletar os dados, os 

segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil consultados e as técnicas utilizadas 

para análise dos dados. 

 

3.3. Desenvolvimento 

Nesse campo devem ser apresentados os dados e as informações pertinentes a cada 

eixo/dimensão, de acordo com o PDI e a identidade das instituições.  

A seção do relatório destinada ao desenvolvimento deverá ser organizada em cinco 

tópicos, correspondentes aos cinco eixos que contemplam as dez dimensões dispostas no art. 3° 

da Lei N° 10.861, que institui o Sinaes.  

 

- Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

- Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

- Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

- Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
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Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

- Eixo 5: Infraestrutura Física 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

Deste modo, será possível estabelecer coerência e continuidade entre os dados 

apresentados, facilitando o desenvolvimento do relatório de autoavaliação, bem como o 

processo avaliativo em sua integralidade. 

 

3.4. Análise dos dados e das informações 

Os dados e as informações apresentadas no desenvolvimento deverão ser analisados e 

apropriados pelos atores da instituição, culminando no planejamento e na execução das ações.  

Nesta seção deverá ser realizado um diagnóstico a respeito da IES, ressaltando os 

avanços e os desafios a serem enfrentados. Também deverá ser evidenciado no relatório o 

quanto foi alcançado em relação ao que foi estabelecido no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), considerando o perfil e a identidade da IES. 

 

3.5.  Ações com base na análise 

As ações deverão ser previstas a partir da análise dos dados e das informações, visando 

à melhoria das atividades acadêmicas e de gestão da instituição.  

 

4. Versões do Relatório 

4.1. Versão Parcial: O relatório parcial deverá contemplar as informações e 

ações desenvolvidas pela CPA no ano de referência (anterior), explicitando os 

eixos trabalhados. 

4.2. Versão Integral: O relatório integral deverá contemplar as informações 

e ações desenvolvidas pela CPA no ano de referência (anterior), bem como 

discutir o conteúdo relativo aos dois relatórios parciais anteriores, explicitando 

uma análise global em relação ao PDI e a todos os eixos do instrumento, de 

acordo com as atividades acadêmicas e de gestão. Deverá, ainda, apresentar um 

plano de ações de melhoria à IES. 

 

5. Periodicidade 
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A partir do ano de referência de 2015 o Relatório de Autoavaliação será submetido 

anualmente, por meio do Sistema e-MEC, ao longo de um período de três anos. Nos 2 

primeiros anos, o relatório deverá ser inserido em sua versão parcial. No terceiro ano, será 

inserido em sua versão integral, conforme segue:  

- até 31 de março de 2016 – 1º relatório parcial 

- até 31 de março de 2017 – 2 º relatório parcial 

- até 31 de março de 2018 – relatório integral 

 

6. Do Período de Transição  

  O relatório de autoavaliação referente ao ano de 2014, validado pela CPA, deverá ser 

apresentado até 31 de março de 2015.   

 

 

  Brasília, 09 de outubro de 2014. 

 

 

CLAUDIA MAFFINI GRIBOSKI 

Diretora de Avaliação da Educação Superior 

DAES/INEP 

 

 

 

 

____________________________________ 

ProfªDrª Laurinda Fernanda Saldanha Siqueira 

Presidente CPA-CENTRAL (Portaria 7541/2017) 

 


