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“Avaliar para (a)firmar valores”.
  Dilvo Ristoff

Este boletim traz informações sobre as avaliações externas para autorização de novos Cursos 
de Engenharia na Faculdade de Campo Real, realizadas pelas Comissão de Avaliação do 
MEC/INEP. Traz também informações sobre a resolução que altera o regulamento da CPA 

acerca da composição, e alguns resultados da Autoavaliação Institucional – Ano Base 2014, 
com referência neste boletim para as médias dos Setores, destaque para a média e a principal 
contribuição do(s) curso(s) segundo os alunos.   

Resolução nº 31/2012 altera o regulamento interno da Comissão Própria de Avaliação da 
Faculdade Campo Real, e resolve “Alterar o artigo 8º da Resolução 1/2011, que passa a ter a 
seguinte redação:

Entre os meses de fevereiro e abril do ano de 2015 a Faculdade Campo Real recebeu Comis-
sões de Avaliação Externa, realizadas pelas Comissões de Avaliação do MEC/INEP para Autori-
zação de novos cursos de Engenharia,: no período de 22 de ferreiro a 25 de fevereiro – Curso 
de Engenharia Civil (22 a 25/02), Curso de Engenharia Elétrica (15 a 18/03), Curso de Engenha-
ria Mecânica (29/03 a 01/04).

Convocada para todas as avaliações realizadas pelo INEP na instituição, a CPA participa de reu-
niões agendadas pelos avaliadores para apresentar metodologia e resultados da autoavaliação 
institucional. Entre os pontos positivos dessa avaliação, está a atuação da CPA.   
 
A avaliação destacou aspectos positivos como: 
1) As políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa constantes no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) estão implantadas no âmbito dos cursos; 
2) A CPA é bastante atuante e tem realizado autoavaliação institucional semestralmente;
3) Produção acadêmica do Curso de Engenharia Civil;
4) Estrutura curricular contempla muito bem os aspectos flexibilidade, interdisciplinaridade, 

articulação da teoria e prática. 
A avaliação também apontou fragilidades relativas à: 
1) Dados socioeconômicos da cidade e da região incipientes no Projeto Pedagógico do curso de 

Engenharia Civil;
2) Produção acadêmica do Curso de Engenharia Mecânica;
3) Atuação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Engenharia Elétrica. 

MAIS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE CAMPO REAL PASSAM POR 
AVALIAÇÃO EXTERNA DO MEC E SÃO AUTORIZADOS 

RESOLUÇÃO ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
(CPA) DA FACULDADE CAMPO REAL 
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DA COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO DA CPA

FOTOS E NOMES DOS MEMBROS DA CPA

Art. 8º A CPA será composta:
I – Pelos representantes da comunidade acadêmica e externa, com a seguinte proporção:
a) Dois docentes da IES;
b) Dois discentes da IES;
c) Dois membros do corpo técnico-administrativo da IES;
d) Dois representantes da comunidade externa. 

Resoluções: nº 2/2010 / nº 3/2010 / nº 1/2011 / nº 7/2011 / nº 5/2012 / nº 9/2012 / nº 13/2012 
/ nº 31/2012 / nº 7/2013  
Ato de nomeação:  nº 21/2014

Sônia Maria Hey Anderson Furmann Patrícia M. Melhem Rosas Daniel Machado Gonzales

Gustavo Tuzzi Jean Carlos Licoviski Murilo Moreira de Oliveira Roni Antônio Garcia 
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RESULTADOS DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

  Relatório de Autoavaliação – Ano Base 2014. Disponível em: https://www.camporeal.edu.br/wp-content/u-
ploads/2017/01/Relat%C3%B3rio-Autoavalia%C3%A7%C3%A3o-CPA-2014-p%C3%A1gina.pdf   Acesso em: 
10/05/2015
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Fonte: Relatório de Autoavaliação da CPA – Ano base 2014 

Fonte: Relatório de Autoavaliação da CPA – Ano base 2014

Na interpretação da tabela, observa-se que a Biblioteca, os Laboratórios de Saúde, a Secreta-
ria Acadêmica, os Serviços Financeiros e o Curso figuram entre os maires índices de satisfação 
dos alunos. 
Sobre a principal contribuição do curso, os alunos apontaram:

Fonte: Relatório de Autoavaliação – Ano base 2014 

AVALIAÇÃO DOS SETORES: 
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Na leitura do gráfico, verifica-se que 72,8 % dos alunos consideram a formação profissional 
a principal contribuição do curso, seguido de forma distante, com 13,7 % do total de alunos 
considerando o diploma de ensino superior a maior contribuição, seguido de maneira bem 
menos expressiva pelas demais alternativas. 
Verifica-se e destaca-se relevante satisfação do corpo discente em relação ao curso, conside-

rando as notas atribuídas (tabela) no período entre 2010 a 2014 e a principal contribuição do 
curso destacada pelos alunos, é a formação profissional. 


