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ROTEIRO AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – ENSINO SUPERIOR 
 
PÚBLICO ALVO: Servidores que trabalham com ou no ensino superior. E 
discentes regularmente matriculados nos cursos de graduação. 
 
QUANDO: 09 a 19 de março de 2020.   
 
QUEM REALIZA: COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 
  
COMO: Através da aplicação de questionários elaborados seguindo o Instrumento de 
Autoavaliação Institucional INEP/SINAES/CONAES 
 
AONDE: Acessando o Sistema de Informação SIGAA (docentes e discentes) e SIPAC 
(TAEs). 
 
1º. Passo: O usuário (docente, discente ou tae) deverá acessar o seu sistema 
normalmente, na tela aparecerá o link da CPA/Questionário, ao clicar ele abrirá para um 
conjunto de questões que deverão ser respondidas sequencialmente.  
 
2º. Não clicar na opção ignorar, pois assim o questionário não poderá ser mais 
respondido ou não aparecerá mais como opção. 
 
3º. O questionário só poderá ser finalizado/salvo quando todos os questionamentos 
forem respondidos seguindo a opção de múltipla escolha oferecida (ótimo, bom, regular, 
ruim e péssimo). Apenas uma resposta poderá ser assinalada. 
 
4º. Se o sistema ficar fora do ar ou a internet não estiver ok, todas as informações serão 
perdidas pois os dados só poderão ser salvos ao finalizar o questionário e você 
conseguir enviar as informações. Então você terá que recomeçar. 
 
5º.  A última questão, será a única aberta, para sugestões por parte do usuário. 
 
6º. Não leve em conta o número de questões, tente apenas respondê-las dentro da sua 
realidade, pois estamos em busca de opiniões e sugestões que possam ser levantadas, 
discutidas, analisadas e direcionadas aos setores competentes, tudo com o propósito 
de melhorar a qualidade do nosso ensino, da estrutura dos nossos campi e da gestão 
institucional. Para você que faz parte desse conjunto sua opinião é muito importante 
para nós. 
 
7º. Finalizado o processo essa Comissão elaborará um Relatório que será amplamente 
divulgado para todos os interessados, com o objetivo de compartilhar informações sobre 
o processo e assim identificar o que precisa ser melhorado e potencializar os pontos 
fortes. 
 
8ª. Qualquer dúvida essa CPA estará à disposição para atendê-los, basta apenas enviar 
um e-mail para o endereço abaixo. 
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