
Resultados -
Avaliação Interna
A divulgação dos Resultados da Avaliação 
é realizada pelos seguintes meios:

Site da Comissão Própria de Avaliação - 
CPA: www.cpa.ufpr.br/portal

Relatório de Autoavaliação Institucional 
(anual): documento que congrega as prin-
cipais informações sobre o processo de 
avaliação institucional, apresenta as aná-
lises das unidades administrativas e aca-
dêmicas sobre os resultados fornecidos 
pelas pesquisas da CPA e parceiros.

Relatórios Setoriais das Pró-Reitorias: aná-
lises e relatórios dos cursos com base nos 
resultados da avaliação interna, prove-
nientes das pesquisas aplicadas aos ser-
vidores e discentes, acompanhada das 
ações a serem tomadas por essas unidades.

Os gráficos e tabelas dos resultados das 
avaliações discentes são disponibilizadas 
para consulta pública no site: avaliacao.
ufpr.br.

Avaliação Interna  
(Autoavaliação)
É o processo institucional pelo qual a UFPR 
recebe a opinião da comunidade acadêmica 
a respeito de diversos aspectos de seu fun-
cionamento, incluindo as aulas, infraestrutu-
ra, serviços, políticas de gestão e responsabi-
lidade social.

Coordenada pela CPA em conjunto com as 
Pró-Reitorias: PROGRAD, PRPPG, PROEC e 
PROGEPE.

Avaliação Externa
É o processo organizado pelo MEC, através 
do INEP, pelo qual a UFPR e os seus diversos 
cursos são avaliados, divide-se em:

 Avaliação de  
Cursos e Instituições
Avalia a infraestrutura; as políticas de ensino 
pesquisa e extensão, incluindo a gestão do 
curso em face dos resultados da avaliação 
interna realizada pela CPA e parceiros; e o 
corpo docente.

 ENADE
Avalia o processo de aprendizagem, o ren-
dimento dos alunos concluintes, em relação 
aos conteúdos curriculares, as competências 
e habilidades necessárias ao desenvolvimen-
to profissional, e o conhecimento da realida-
de do país e do mundo.

O que é a Avaliação 
Institucional?
A avaliação das instituições de educação 
superior é parte integrante do conjunto 
de procedimentos avaliativos que com-
põem o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior – SINAES, instituído 
pela Lei 10 861 de 14 de abril de 2004.

A avaliação institucional compõe-se de 
dois momentos: a avaliação interna (auto-
avaliação) e a avaliação externa.

Para que serve?
 Oferecer subsídios para a gestão da uni-

versidade e de seus cursos de graduação.

 Prestar contas para a sociedade em rela-
ção ao que fazemos na Instituição.

 Melhorar a qualidade e a relevância das 
instituições de ensino superior.



Resultados - 
Avaliação Externa
Principais indicadores de qualidade são o 
Índice Geral de Cursos (IGC) e Conceito Pre-
liminar de Curso (CPC), Conceitos ENADE.

cpa.ufpr.br/portal  
cpa@ufpr.br
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UFPR TEM 
NOTA MÁXIMA
NO CONCEITO
IGC - 5

2020

(2018)

Das 194 universidades avaliadas, 
apenas 13 atingiram o IGC 5

AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL

Conhecer para aprimorar.


