
                   

 

Faculdade de Tecnologia Nilo De 

Stéfani  

 _ 

www.fatecjaboticabal.edu.br 

Av. Eduardo Zambianchi, 31 – CEP: 14.883-130 – Jaboticabal/SP - Tel.: (16) 3202-7327 / 

3202-6519 

REGULAMENTO INTERNO DA COMISSÃO PROPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) DA 

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE JABOTICABAL  

 

Regulamento elaborado de acordo com a Lei nº 10.861, de 

14/04/2004, com Portaria MEC nº 2.051, de 09/07/2004.  

 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

 

Art. 1º- O presente Regulamento Interno contém as disposições básicas sobre as 

atividades da Comissão Própria de Avaliação - CPA da Faculdade de Tecnologia de 

Jaboticabal, de acordo com o art. 11 da Lei 10.861, de 14/04/2004, e regulamentada 

pela Portaria MEC 2051, de 09/07/2004.  

 

§1º - A CPA terá atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos 

colegiados existentes na Unidade.  

 

§2º - É assegurada a participação de todos os segmentos da comunidade 

universitária e a participação de representantes da sociedade civil organizada, e 

vedada a composição que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos.  

 

DA FINALIDADE  

 

Art. 2º - A CPA tem por finalidade conduzir a avaliação institucional, segundo 

critérios estabelecidos pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES, objetivando a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da 
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expansão de sua oferta, o aumento permanente de sua eficácia institucional e 

efetividade acadêmica e social.  

 

DA COMPOSIÇÃO E DO MANDATO  

 

Art. 3º - A CPA será composta por no mínimo um e no máximo dois representantes 

de cada categoria. As categorias representadas serão as seguintes:  

I. corpo docente; 

II. corpo discente;  

III. equipe gestora; 

IV. corpo técnico-administrativo; 

V. sociedade civil organizada. 

§1º - A composição da CPA será proposta pela Diretoria da Faculdade e submetida 

à aprovação pela Congregação. 

 

§ 2º - A coordenação da CPA será exercida por um de seus integrantes, 

excetuando-se os representantes discentes. A escolha do coordenador será feita 

pelos membros da comissão.. 

 

§3 º - O 1º e 2º Secretários serão indicados pelo coordenador da CPA.  

 

§4º - Os membros da CPA terão mandato de 2 (dois) anos, a contar de sua posse, 

sendo permitida a recondução por mais 1 (um) ano, exceto os representes do corpo 

discente, que terão mandato de 1 (um) ano, não permitida a recondução.  

 

§5º - para manutenção da memória da CPA teremos a rotatividade de 50% dos 

membros a cada mandato. 
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Art. 4º - Poderá ocorrer a exoneração de qualquer dos integrantes da CPA nos 

seguintes casos:  

§1º - a pedido, justificado pelo próprio integrante;  

§2º - por sinalização da coordenação da CPA, quando do não cumprimento da 

representação para a qual o integrante foi indicado.  

 

Art. 5º - No caso de vacância, a substituição ocorrerá por indicação do coordenador 

e por aprovação da maioria simples dos membros reunidos para este fim, e 

submetida à aprovação final pela Congregação. 

Parágrafo Único: a efetivação da exoneração de integrante da CPA caracteriza a 

vacância da representação em questão.  

 

 

DO FUNCIONAMENTO  

 

Art. 6º - As reuniões ordinárias da CPA ocorrerão mensalmente; 

extraordinariamente, poderão ser convocadas pelo coordenador ou por, pelo menos, 

cinquenta por cento dos membros.  

 

§1º - As reuniões serão convocadas com antecedência mínima de quarenta e oito 

horas, mencionando-se a pauta.  

 

§2° - O prazo de convocação poderá ser reduzido, em caso de urgência, podendo a 

pauta ser comunicada verbalmente, devendo o coordenador apresentá-la para 

aprovação no início da reunião.  
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§3° - As decisões da Comissão Própria de Avaliação ocorrerão preferencialmente 

por consenso nas discussões.  

 

§4° - Não ocorrendo consenso, a aprovação de qualquer proposta em apreciação 

será obtida por maioria simples de votos dos membros, cabendo ao coordenador 

apenas o voto de qualidade em caso de empate.  

 

Parágrafo único - Os eventuais convidados a participar das reuniões não terão 

direito a voto.  

 

§5° - Quando se fizer necessário, os atos da CPA serão divulgados por meio de 

resolução.  

 

Art. 9º - Em cada reunião será lavrada ata, que será aprovada e assinada pelo 

coordenador e pelos demais membros presentes na reunião. 

 

DAS ATRIBUIÇÕES  

 

Art. 10 - À Comissão Própria de Avaliação, observada a legislação pertinente, 

compete:  

I. conduzir os processos internos de avaliação institucional, considerando os 

seguintes aspectos:  

a) elaborar o Projeto de auto-avaliação Institucional, formulando os objetivos, a 

metodologia e os procedimentos, respeitando o perfil, a missão, os objetivos, as 

metas e as estratégias da Instituição;  

b) demonstrar a toda a comunidade acadêmica as finalidades da avaliação 

institucional;  
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c) esclarecer a importância do processo de avaliação institucional como instrumento 

norteador das ações e transformações necessárias ao pleno desenvolvimento da 

Instituição;  

d) planejar o processo de avaliação institucional, para que o mesmo ocorra de 

maneira participativa, coletiva, autônoma e inovadora; 

e) adotar providências para disponibilizar os recursos humanos e materiais 

necessários à condução adequada do processo de avaliação institucional;  

f) garantir o sigilo, viabilizar a eficácia do banco de dados, das informações 

coletadas no processo de avaliação institucional, e decidir sobre o acesso às 

informações coletadas no processo;  

g) assegurar o caráter processual e contínuo da avaliação institucional;  

h) garantir que os resultados do processo de avaliação institucional sejam 

amplamente divulgados e encaminhados às comunidades interna e externa à 

Unidade;  

 

II. sistematizar e prestar informações solicitadas pela CPA das Faculdades de 

Tecnologia do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza;  

 

III. elaborar, analisar e encaminhar, às instâncias competentes, relatórios e 

pareceres referentes ao processo de auto avaliação; 

 

IV. sistematizar informações visando ao aperfeiçoamento das políticas de avaliação; 

  

V. acompanhar, permanentemente, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e 

o Projeto Pedagógico Institucional (PPI);  
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VI. elaborar, acompanhar e encaminhar, aos órgãos competentes, eventual termo de 

saneamento de deficiências de curso.  

 

Art. 11 -Compete ao coordenador da CPA:  

I. convocar e presidir as reuniões da CPA;  

II. representar a CPA junto aos órgãos competentes que tratem de assuntos ligados 

à avaliação institucional;  

III. dar ciência aos membros da CPA de todas as informações, solicitações, ofícios e 

comunicados recebidos pela CPA, até a primeira reunião ordinária seguinte à data 

de seu recebimento;  

IV. cumprir e fazer cumprir os termos deste Regulamento;  

V. desempenhar outras atribuições não especificadas neste Regulamento, inerentes 

ao cargo.  

 

Art. 12 – Compete ao 1º Secretário:  

I. auxiliar o Coordenador e os membros da CPA em todas as suas 

atividades;  

II. enviar a convocação para as reuniões da CPA;  

III. secretariar as reuniões, lavrando as respectivas atas;  

IV. firmar, após deliberação pela CPA, ofícios, formulários, relatórios de 

avaliação e outros documentos de prestação de informações à CPA das 

FATEC's do Centro Paula Souza;  

V.   representar o coordenador da CPA na ausência deste;  

VI. exercer as demais atribuições inerentes ao cargo  

Parágrafo único. Na ausência do coordenador, as reuniões da CPA serão presididas 

pelo 1º secretário ou por integrante designado pelo coordenador.  
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Art. 13 – Compete ao 2º secretário:  

 

I. auxiliar o 1º secretário em todas as suas atividades;  

II. substituí-lo em caso de ausência.  

  

Art. 14 – Compete aos demais membros da CPA:  

 

I. divulgar as ações da CPA no âmbito do corpo docente, discente, administrativo e 

da sociedade;  

II. facilitar o processo de integração da CPA com os membros do corpo docente, 

discente, administrativo e com a sociedade civil;  

III. participar ativamente das reuniões da CPA;  

 

 

Das Disposições Finais e Transitórias  

 

Art. 15 - Para o cumprimento de suas atribuições, a CPA conta com o apoio 

operacional das instâncias administrativas da FATEC de Jaboticabal.  

 

Art. 16 - As eventuais omissões deste Regulamento serão tratadas no âmbito da 

própria CPA.  

 

Art. 17 - Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

Aprovado em reunião da Congregação de 22 de maio de 2014.  
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