
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é um mecanismo

instituído pelo Sistema Nacional de Avaliação no Ensino

Superior (SINAES), que apresenta subsídios para que a

auto avaliação institucional, ocorra sob os princípios

democráticos, a partir da participação ativa de seus

atores.

Esta tem por finalidades coordenar e articular o processo

interno de avaliação, além de disponibilizar informações

acerca dos resultados avaliativos a toda comunidade

acadêmica.

Relevante destacar que a CPA por concepção, tem

atuação autônoma em relação aos demais órgão

colegiados e deve contar com representantes do corpo

docente, discente, funcionários técnico-administrativos e

também da comunidade externa. Entre as atribuições da

CPA destacam-se:

I – planejar o processo de avaliação para que o mesmo

ocorra de maneira participativa, coletiva, crítica e

transformadora;

II – conscientizar a comunidade acadêmica sobre a

importância da avaliação institucional;

III – dar conhecimento à comunidade acadêmica sobre

os trabalhos realizados, os resultados alcançados e as

propostas apresentadas à Direção da Fatec Tatuapé.

Nossa CPA já encontra-se constituída conforme os

membros abaixo:

Você Sabe o que é a CPA?

Membros Titulares

Nome Representante do segmento E-mail

Haroldo Luiz N. da Silva Docente - Coordenador haroldo.silva@fatec.sp.gov.br

Melina Kayoko Itokazu Hara Docente melina.hara@fatec.sp.gov.br

Mauricio Alexandre Affonso Técnico Administrativo mauricio.affonso01@fatec.sp.gov.br

Carlos Eduardo dos S. Vieira Discente carlos.eduardo.dos.s.v@gmail.com

Jose Odecio Silveira Comunidade Externa decio.silveira@hotmail.com

Membros Suplentes

Nome Representante do segmento E-mail

Marcelo Marçula Docente marcelo.marcula@fatec.sp.gov.br

Taianne Aparecida Bezerra Técnico Administrativo ata1@fatectatuape.edu.br

Anderson de Lima Discente anderson.lima18@fatec.sp.gov.br

Katia Noda Comunidade Externa kaka.noda@hotmail.com

Brevemente divulgaremos maiores informação das

etapas do processo.

Informamos que brevemente também estará disponível

o site institucional onde a comunidade acadêmica

poderá acompanhar de forma transparente todo o

processo, acompanhar os trabalhos realizados pela CPA

e também deixar comentários ou sugestões.

Não deixe de participar !!

Os canais disponibilizados para comunicação com a

comunidade acadêmica são:

e-mail: f250cpa@fatectatuape.edu.br

Site Institucional: http://cpa.fatectatuape.edu.br

Contamos com a participação de todos!!!

CPA – Fatec Tatuapé
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