
"I SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL DA UFOPA – Caminhos 

a Percorrer” 

O atual Sistema de Avaliação do Ensino 
Superior do Brasil institui a realização de 

 “avaliação institucional, interna e externa, 
contemplando a análise global e integrada 
das dimensões, estruturas relações, 
compromisso social, atividades, finalidades e 
responsabilidades sociais das instituições de 
educação superior e de seus cursos” (Lei 
10.861, Art 2º) 

 
Para consolidar os processos de avaliação 

interna, o artigo 11 da Lei 10.861/2004 determina 
que: 

Cada instituição de ensino superior, pública ou 

privada, constituirá Comissão Própria de 
Avaliação – CPA [...] com as atribuições de 
condução dos processos de avaliação 
internos da instituição, de sistematização e 
de prestação das informações solicitadas 
pelo INEP. 

Atendendo ao que dispõe a Lei, a 
Universidade Federal do Oeste do Pará inicia suas 
atividades para a constituição de sua Comissão 
Própria de Avaliação.   

Este processo terá como marco inicial a 
realização do “I Seminário de Avaliação 
Institucional da UFOPA – Caminhos a 
percorrer”, que ocorrerá em 25 de abril de 2012, 
no Auditório I do Campus Tapajós.  

A Universidade Federal do Oeste do Pará foi 
criada pela Lei nº 12.085, de 5 de novembro de 
2009. É a primeira instituição federal de ensino 
superior com sede no interior da Amazônia.  

Os resultados da autoavaliação e avaliação 
externa serão utilizados como referência para 
revisão permanente das ações institucionais 
portanto, deverão está articulados com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) que está em Os 

05 temas estratégicos contemplados no mapa 
estratégico da UFOPA - Excelência na Gestão, 
Excelência Acadêmica, Promoção de Modelos 
Curriculares Inovadores, Produção de 
Conhecimento e Articulação com a Sociedade - 
impulsionam os 26 objetivos estratégicos da 
Instituição.  

A efetivação de práticas de 
autoavaliação sistematizadas contribuirá com o 
processo de integração das ações de 
planejamento e aprimoramento da gestão 
estratégica, no que tange aos temas e objetivos 
estratégicos “contribuirá para a efetivação da 
missão institucional de “Produzir e socializar 
conhecimentos, contribuindo para a cidadania, 
inovação e desenvolvimento da Amazônia” e a 
visão de futuro: Ser referência na formação 
interdisciplinar para integrar sociedade, 
natureza e desenvolvimento.  

 
 
 

Objetivos: 

 

 Esclarecer a comunidade acadêmica 
acerca das atuais diretrizes da avaliação 
da Educação Superior no Brasil. 

 

 Iniciar diálogo com a comunidade 
acadêmica sobre Avaliação Institucional na 
UFOPA, Comissão Própria de Avaliação 
Institucional, sua função, funcionalidade e 
finalidade das informações coletadas. 

 

 Iniciar a sensibilização da comunidade 
acadêmica para a participação na 
avaliação institucional. 

 Data: 25 de abril de 2012 

 Local: Campus Tapajós - Auditório I 
 

 Programação  

08 horas: Credenciamento 

8h30min: - Composição da mesa oficial 

                 - Palavra do Reitor  
 

9 horas: - Palestra “Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior – SINAES: 
diretrizes atuais” 

Ministrante: Cláudia Maffini  Griboski - Diretora 
de Avaliação da Educação Superior - MEC  

  

11 horas: intervenções e questionamentos da 
plateia                   

 

12 horas: Almoço 
 

14 horas: Palestra “Comissão Própria de 
Avaliação – função, funcionalidade, 
finalidade das informações coletadas e 
caminhos a serem percorridos na UFOPA 
para a realização da avaliação interna”. 

Ministrante: Sergio Roberto Kieling Franco - 
Presidente da CONAES-MEC 
 

16 horas:  intervenções e questionamentos da 
plateia                    

 

17 horas: Enceramento 

 
Realização 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

 
Organização 

Diretoria de Avaliação e Informações 
Institucionais/ Coordenação de Avaliação 

Institucional 


