A avaliação institucional da FATEP incorpora em seus objetivos os princípios do SINAES, e desta forma atende as
determinações emanadas dos dispositivos legais, que regulamentam os procedimentos da avaliação institucional na
Educação Superior Brasileira e em particular, o ajuste às concepções, diretrizes e orientações do Sistema Nacional da
Educação Superior – SINAES, observando-se, em especial, a Lei nº 10.861, de 14/04/2004. Conduzida pela CPA desde
2008, a avaliação institucional busca que as ações realizadas pela instituição, sob o ponto de vista de sua pertinência e
qualidade, permita: Produzir conhecimento, e identificar possíveis problemas e deficiências na instituição; Analisar o conjunto
de atividades e finalidades cumpridas pela instituição; Aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do
corpo docente e técnico administrativo; Fortalecer as relações entre os diversos atores institucionais; Tornar mais efetiva a
vinculação da instituição com a comunidade, e alunos; Julgar a relevância cientifica e cultural de suas atividades e produtos;
Prestar contas à sociedade.
A CPA - FATEP coordena e oferece condições para a execução das diversas etapas do processo e pauta a sua ação com
o compromisso de garantir que a autoavaliação da FATEP inclua o projeto da instituição, estendendo-se aos processos de
ensino-aprendizagem, à efetividade da organização didático-pedagógica, bem como à infraestrutura e apoio administrativo.
Para tanto conta com apoio institucional para a implementação do projeto de autoavaliação e dispõe de recursos de
informática, serviços de elaboração de instrumentos de avaliação, de aplicação desses instrumentos, de digitação e
apuração dos dados e informações levantadas.
Os relatórios finais das avaliações da Fatep expressam o resultado do processo de discussão, análise e interpretação dos
dados coletados, configurando os aspectos parciais desses procedimentos e, também, a totalidade da autoavaliação. Além
de clareza na comunicação e do caráter analítico e interpretativo dos resultados obtidos, os relatórios apresentam sugestões
para ações de natureza administrativa, pedagógica e técnico-científica que devem ser consideradas para implementação,
a curto, médio e longo prazos. Os resultados desse processo são divulgados em link específico na intranet da instituição.
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