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REGULAMENTO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E DAS FINALIDADES 

 

Artigo 1º O Sistema de Avaliação da Faculdade FAMA é um instrumento de análise das 

atividades instituídas, voltado à consecução dos objetivos estabelecidos e, por ter como meta a 

excelência do ensino, contribuindo com informações valiosas para a revisão das propostas 

pedagógicas e para o planejamento de seus cursos e, pela Avaliação Externa, de 

responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), de 

acordo com o art. 8º, na forma da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, compreendendo os 

seguintes procedimentos e instrumentos: 

a) Avaliação Externa in loco;  

b) Avaliação das Condições de Ensino;  

c) Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), aplicados periodicamente, na 

forma da lei, e que constituirão referencial básico dos processos de regulação e supervisão da 

educação superior, neles compreendidos os processos de recredenciamento de instituições de 

educação superior e reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos superiores;  

d) Censo da Educação Superior, integrado ao Sinaes e incluindo informações sobre atividades 

de extensão;  

e) Cadastro de Cursos e Instituições, integrado ao Sinaes;  

f) Comissão Própria de Avaliação do Sistema – CPA: responsável pela Autoavaliação da 

Faculdade FAMA, criada com a atribuição de conduzir os processos de avaliação interna da 

instituição, de sistematização, coleta de informações, análise dos resultados e apresentação de 

propostas de medidas e ações. 

Art 2º. ACPA é responsável pela condução dos processos de avaliação interna da instituição, 

de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP, na forma da lei. 

Parágrafo único. Será assegurada à comissão de que trata o caput atuação autônoma em 

relação a conselhos e demais órgãos colegiados da Faculdade FAMA. 



 

Art 3º.A CPA contará com uma estrutura de apoio para o levantamento dos dados necessários 

às atividades de avaliação. 

 

                                                            CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES 

 

Art 4º.A CPA da Faculdade FAMA terá a seguinte composição: 

I. 1 (um) representante do Corpo Técnico-Administrativo; 

II. 1 (um) representante do Corpo Docente; 

III. 1 (um) representante dos Discentes; 

IV. 1 (um) representante da Sociedade Civil organizada. 

 

Art 5º Os membros da CPA terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser 

reconduzidos. 

Parágrafo único. Os membros da CPA serão escolhidos por seus pares por meio de 

eleição. 

Art. 6º São atribuições da CPA: 

I – assegurar o acompanhamento permanente do desenvolvimento e do aprimoramento 

dos padrões de qualidade institucional; 

II – propor políticas e diretrizes de funcionamento, de forma a garantir o processo de 

Avaliação Institucional;  

III – estabelecer normas e critérios para a Avaliação de Institucional; 

IV – coordenar, planejar e aperfeiçoar o processo de Avaliação Institucional;  

V – estimular e implementar o processo de Avaliação Institucional;  

VI – desenvolver e aperfeiçoar metodologias para a Avaliação Institucional na 

Faculdade FAMA;  

VII – propor indicadores objetivos que qualifiquem o processo de Auto-Avaliação; 

VIII – promover a análise das estatísticas de participação e dos resultados alcançados;  

IX – analisar e emitir parecer sobre os procedimentos e resultados do processo de 

Avaliação Institucional, encaminhando recomendações às instâncias competentes;  

X – divulgar cronograma semestral das atividades a serem desenvolvidas no processo 

de Avaliação Institucional; 

X – cumprir e fazer cumprir o Programa de Avaliação Institucional; 



XI – promover a convocação das reuniões ordinárias mensais e extraordinárias; 

XII – articular-se com os órgãos que compõem a estrutura organizacional da 

Faculdade FAMA, visando a estabelecer ações e critérios comuns de avaliação;  

XIII – assegurar o caráter público de todos os procedimentos e resultados dos 

processos avaliativos;  

XIV – monitorar os prazos estabelecidos para a realização da Avaliação Institucional;  

XV – gerenciar o funcionamento da estrutura de apoio na busca de indicadores 

internos e externos de avaliação e da manutenção dos bancos de dados;  

XVI – avaliar o cumprimento dos objetivos e metas institucionais e propor medidas de 

aperfeiçoamento;  

XVII – solicitar informações aos órgãos que integram a estrutura organizacional da 

Faculdade FAMA que venham a subsidiar o processo de acompanhamento e 

avaliação; 

XVIII – exercer as demais atribuições inerentes à natureza de sua competência.   

     

CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA CPA 

 

Art 7º Ao Presidente da CPA compete:  

I – presidir, supervisionar e coordenar todos os trabalhos da CPA, promovendo as 

medidas necessárias à consecução de suas finalidades;  

II – convocar as reuniões da Comissão; 

III – presidir as reuniões da Comissão; 

IV – estabelecer a pauta de cada reunião; 

V – resolver questões de ordem; 

VI- exercer o voto de qualidade, quando ocorrer empate nas votações; 

VII – constituir comitês especiais temporários, integrados por membros da Comissão e 

especialistas, para realizar estudos de interesse da CPA. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS REUNIÕES 

 

Art. 8º A CPA realizará reuniões ordinárias mensalmente e, extraordinariamente, 

sempre que convocada pelo seu Presidente. 



Art. 9º As reuniões ordinárias da CPA serão realizadas conforme calendário aprovado, 

com datas previamente fixadas.  

Art. 10 A sequência das reuniões da CPA será a seguinte: 

I – verificação da presença do Presidente e, em caso de sua ausência, abertura dos 

trabalhos pelo Vice-Presidente; 

II – verificação de presença e existência de quorum; 

III – votação e assinatura da Ata da reunião anterior; 

IV – leitura e despacho do expediente; 

V – Ordem do Dia compreendendo leitura, discussão e votação (por maioria); 

VI – organização da pauta da próxima reunião; 

VII – distribuição de expedientes aos relatores; 

VIII – comunicação breve e franqueamento da palavra. 

Parágrafo único. Em caso de urgência ou de relevância de alguma matéria, a CPA, por 

voto da maioria, poderá alterar a sequência estabelecida neste artigo.  

Art. 11 A cada reunião os membros consignarão sua presença em folha própria e o 

Secretário lavrará uma ata com exposição sucinta dos trabalhos, conclusões, 

deliberações e resoluções, a qual deverá ser assinada pelos membros presentes e pelo 

Presidente, quando de sua aprovação.  

 

CAPÍTULO VII 

DOS CASOS OMISSOS 

 

Art. 12. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente 

Regulamento serão discutidos em sessão e encaminhados pelo Presidente ao órgão 

competente. 

 

Art. 13 O presente Regulamento entrará em vigor na data de publicação do ato de 

homologação pelo Diretor Geral da Faculdade FAMA. 

 

Maceió, 14 de junho de 2018. 

 


