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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ 
ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

Comissão Própria de Avaliação - CPA 

Qual o objetivo da CPA? 

Ela tem como objetivo propiciar uma autoavaliação da instituição de ensino, 
possibilitando a diretores, educadores e colaboradores rever o que não está 
dando certo e aprimorar o que já funciona, melhorando, assim, a qualidade 
acadêmica. 

O que é a CPA? 

CPA é responsável por planejar, organizar e aplicar uma avaliação interna da 
instituição de ensino. Ela é formada por diferentes membros da comunidade 
acadêmica, como representantes dos setores administrativos, professores, 
estudantes e da sociedade civil organizada. 

A exigência de uma comissão avaliadora nas Instituições de Ensino Superior 
(IES) surgiu com a Lei Federal nº 10.861/04, que instituiu o Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior (SINAES), obrigando todas as IES a 
criarem suas próprias comissões para avaliar o andamento de todos os 
processos educacionais administrativos das instituições, faculdades e 
universidades públicas e privadas. 

Os resultados obtidos com as avaliações aplicadas pela CPA são sintetizados 
em forma de relatórios e garantem o credenciamento ou o recredenciamento 
das IES. Além disso, é um dos principais critérios para o reconhecimento ou 
renovação de conhecimento de cursos de graduação e pós-graduação exigidos 
pelo Ministério da Educação – MEC. 

O que faz a comissão avaliadora? 

Já explicamos brevemente que uma CPA é quem conduz o processo de 
avaliação interna das IES. Entretanto, a comissão é responsável, também, pela 
sistematização e disponibilização das informações exigidas pelo INEP (Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais). 

Outra competência de uma Comissão Própria de Avaliação é a elaboração do 
relatório de autoavaliação institucional, que deve ser aplicado para todos os 
alunos e colaboradores. Vale lembrar que incentivar a participação de todos é 
uma das responsabilidades da CPA, e a melhor forma de garantir um resultado 
mais preciso. 

Quais são os eixos de avaliação? 

Os relatórios de autoavaliação aplicados pela CPA devem considerar cinco 
eixos temáticos criados também pela lei que instituiu o SINAES. São eles: 
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 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 
 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 
 Eixo 3: Políticas Acadêmicas 
 Eixo 4: Políticas de Gestão 
 Eixo 5: Infraestrutura 

O SINAES também pautou outras dimensões que podem ser abordadas nas 
avaliações, como: 

 Comunicação com a sociedade; 
 Política de atendimento aos estudantes e egressos; 
 Sustentabilidade financeira; 
 Responsabilidade social da instituição; 
 Políticas de pessoal, carreiras do corpo docente e do corpo técnico 

administrativo. 

Quais são as diretrizes e a composição?  

 
Nos termos do artigo 11 da Lei nº 10.861/2004, a qual institui o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) a IES obedecerá às 
seguintes diretrizes: 

I - constituição por ato do dirigente máximo da instituição de ensino superior, ou 
por previsão no seu próprio estatuto ou regimento, assegurada a participação 
de todos os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil 
organizada, e vedada a composição que privilegie a maioria absoluta de um 
dos segmentos; 

II - atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 
existentes na instituição de educação superior. 

 
No âmbito da Escola Judicial, a CPA será composta da seguinte forma: 
 
 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA será composta por segmentos 
da comunidade acadêmica (docente, discente e técnico administrativo) e de 
representantes da sociedade civil organizada, ficando vedada à existência de 
maioria absoluta por parte de qualquer um dos segmentos representados. 

 
Os membros que compõem a CPA, bem como o Presidente, serão 

selecionados pelo Diretor-Geral da Escola Judicial para mandato de vigência 
máxima de dois (02) anos, permitida uma única recondução. 

 
O mandato é estipulado de acordo com a categoria que representa, 

como segue: 
 

I - 2 (dois) representantes do corpo docente – 2 anos; 
II - 1 (um) representante do corpo discente – 1 ano; 
III - 2 (dois) representantes do corpo técnico administrativo – 2 anos; 
IV - 1 (um) representante da comunidade externa – 1 ano. 
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Macapá-AP, 07 de julho de 2021. 

 

Angela do Socorro Paiva Ferreira Martins 
Coordenadora-Geral do PPGD 

Portaria 01/2021-EJAP 
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