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 A Avaliação Institucional objetiva a constante melhoria da qualidade dos serviços 

prestados pela Fabe à comunidade acadêmica. Dessa forma, o processo avaliativo cumpre as 

diretrizes para a avaliação das instituições de ensino superior, norteadas, conforme as 

orientações do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) da IES. 

 A Avaliação institucional é realizada anualmente, sendo que alguns eixos e dimensões 

são avaliados semestralmente, principalmente no que se refere a professores, serviços 

prestados, bem como relações com a comunidade externa. Realiza-se por meio de 

questionário disponibilizado no Sistema Acadêmico institucional, sendo que está contemplada 

no calendário acadêmico da IES. 

 Ressalta-se que a avaliação institucional se constitui um instrumento indispensável 

para o aprimoramento do ensino e da Instituição como um todo. Dessa forma, durante o 

período de realização da avaliação institucional, os membros da Comissão da CPA realizam a 

sensibilização dos professores, acadêmicos e técnico-administrativos para a participação no 

processo. 

 Após o encerramento das avaliações, a Comissão realiza a análise dos resultados, 

sendo que as avaliações referentes aos docentes são entregues aos coordenadores dos cursos 

para que seja realizado o feedback. Os relatórios referentes à infraestrutura e às políticas de 

gestão são entregues para os gestores, a fim de que tenham conhecimento dos resultados para 

posterior plano de ação. Além disso, o presidente da CPA realiza a devolutiva para os 

acadêmicos através de visita às salas de aula.  

 Dessa forma, verifica-se que, a cada ano, é visível o processo de avalição tem 

contribuindo para identificar possíveis demandas da comunidade acadêmica.  

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Fabe é composta por representantes dos 

diversos setores da comunidade acadêmica. 

 

 

 

 

 

 



 

 Membros 

Prof. José Pretto da Silva Presidente da CPA 

Prof. Raquel Ardais M. Ferlin Representante dos Coordenadores de Curso 

Prof. Silviani Teixeira Poma Representante Docente  

Prof. Leonardo Decesaro Representante Docente 

Ana Paula Honaiser Representante do Corpo Discente  

Mariane Bolis Representante do Corpo Discente  

Gustavo Zanatta Representante do Corpo Discente  

Maiara Camilo Representante do Corpo Discente 

Luiz Carlos Alves Representante do Corpo Discente 

Miriam de Borba da Silva Pressi Representante do Corpo Discente 

Jean Carlo Floriani Junior Representante do Corpo Discente 

Camila Ester Soldá Representante do Corpo Técnico-administrativo 

Jandir Francisco Dal Piaz Representante da sociedade civil organizada 

 

 Contato 

cpa@fabemarau.edu.br  
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