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1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 

Art. 1º- A Comissão Própria de Avaliação – CPA, Órgão Colegiado Autônomo em relação a 

conselhos e demais órgãos colegiados existentes na instituição de educação superior, está 

prevista no art. 11 da Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004 e regulamentada pela portaria 

n.________, da Faculdade Educacional da Lapa. 

   

2. DA FINALIDADE E OBJETIVOS 
 

Art. 2º - A CPA tem por finalidade conduzir o processo de Autoavaliação Institucional com o 

intuito de melhorar a qualidade do Ensino Superior, bem como promover o aprofundamento 

dos compromissos e responsabilidades sociais da IES por meio da valorização de sua missão 

pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito às diferenças e às diversidades, 

da afirmação da autonomia e da identidade institucional, bem como sistematizar e prestar 

informações solicitadas ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP). 

Art. 2º - A CPA tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento e a aplicação dos quesitos 

propostos no Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Faculdade Educacional da 

Lapa, bem como avaliar todos os aspectos relevantes e importantes dentro da Instituição, com 

intuito de buscar o desenvolvimento integral e a melhoria constante na qualidade do processo 

educacional da IES. 

Art. 3º - Cabe a CPA em conjunto com os demais órgãos competentes buscar ações de 

melhorias e atualização do Projeto Pedagógico do Curso a partir dos resultados obtidos pela 

Autoavaliação Institucional, bem como elaboração de relatório de acompanhamento e 

cumprimento das referidas ações. 

 

3. DA COMPOSIÇÃO, MANDATO E FUNCIONAMENTO 
 

Art. 4º - Os membros da CPA serão indicados pela Direção Acadêmica, pelo Núcleo de 

Educação a Distância – NEAD da FAEL e/ou por representantes da CPA. 

Art. 5º - Será assegurada a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica e 

da sociedade civil organizada, e vedada à composição que privilegie a maioria absoluta de um 

dos segmentos. 



Autoavaliação Institucional                          
 

 

cpa@fael.edu.br 
 

Art. 6º - Todos os membros que compõem a Comissão 

Própria de Avaliação da Faculdade Educacional da Lapa - FAEL terão mandato de dois anos, 

podendo, ou não, ser prorrogado. 

§2º - Uma vez indicado, o membro da CPA terá garantido o cumprimento do mandato, salvo 

por abdicação expressa e/ou desligamento da IES. 

Art. 7º - A Comissão Própria de Avaliação reunir-se-á a mensalmente de acordo com o 

cronograma pré-estabelecido, e extraordinariamente quando convocada por seu presidente. 

§1º - As reuniões deverão ser convocadas com antecedência de, pelo menos, setenta e duas 

horas, mencionando-se a pauta. Deverão participar das reuniões pelo menos 50% de seus 

membros.  

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

ser comunicada verbalmente; porém, no início da reunião a presidência deverá apresentá-la 

para aprovação.  

§4° - As reuniões terão duração de, no máximo, três horas, podendo ser estendidas mediante 

as apresentações e necessidades de finalização de pauta e discussões. 

Art. 8º - Nos momentos das reuniões as tomadas de decisões da Comissão Própria de 

Avaliação acontecerão preferencialmente por concordância dos seus membros. 

Art. 9º - Não havendo concordância, a aprovação e/ou não aprovação de qualquer proposta 

em análise será impetrada pela maioria de votos dos membros, cabendo ao presidente apenas 

o voto de qualidade, em caso de empate.  

Parágrafo único - Os convidados a participar das reuniões não terão direito a voto. 

Art. 10º - Será lavrado Ata em cada reunião, aprovada e assinada pelo presidente e pelos 

demais membros presentes.  

Art. 11º - Para o desenvolvimento mais eficaz e dinâmico dos trâmites do processo de 

Autoavaliação Institucional, a CPA formará uma subcomissão de avaliação para efetivar a 

análise e a interpretação dos dados obtidos nos instrumentos de Autoavaliação Institucional, 

bem como na elaboração do Relatório Final a ser apresentado ao INEP. 

Art. 12º - Os representantes do corpo discente que forem convocados para reuniões da CPA 

em momentos de atividades pedagógicas, terão suas faltas justificadas.  
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4. DAS ATRIBUIÇÕES 
   

Art. 13 - À Comissão Própria de Avaliação, regida pela legislação pertinente, compete:  

I. Cumprir o disposto na legislação do SINAES.  

II. Conduzir o trâmite legal no processo de Autoavaliação Institucional, considerando os 

seguintes aspectos:  

a) Elaborar o Projeto de Autoavaliação Institucional, formulando os objetivos, a metodologia 

e os procedimentos, respeitando o perfil, a missão, os objetivos, as metas, e as estratégias da 

Instituição;  

b) Sensibilizar toda a comunidade acadêmica e demonstrar as finalidades e a importância da 

Autoavaliação Institucional;  

c) Elucidar a seriedade do processo de Autoavaliação Institucional, o qual se considera como 

um instrumento norteador das ações e transformações necessárias para o desenvolvimento 

integral da Instituição;  

d) Delinear o processo de Autoavaliação Institucional para que ocorra de maneira 

participativa, coletiva, critica e transformadora.  

e) Buscar medidas cabíveis como recursos humanos, materiais e tecnológicos necessários à 

aplicação e realização do processo de Autoavaliação Institucional. 

f) Garantir o sigilo dos participantes nos instrumentos avaliativos;  

g) Assegurar que o processo de Autoavaliação Institucional seja contínuo e permanente, de 

modo a criar uma “cultura de avaliação” a médio e longo prazo;  

h) Garantir que os resultados do processo de Autoavaliação Institucional sejam divulgados e 

encaminhados à comunidade interna e externa à Instituição.  

II. Sistematizar e prestar informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES);  

III. Elaborar, analisar e encaminhar às instâncias competentes relatórios e pareceres 

referentes ao processo de autoavaliação, bem como propor ações de melhoria e 

aperfeiçoamento para Projeto Pedagógico do Curso – PPC; 

V. Analisar e Acompanhar o desenvolvimento do Projeto de Desenvolvimento Institucional – 

PDI da IES. 
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Art. 14 – Cabe ao Presidente da CPA:  

I. Convocar e conduzir as reuniões;  

II. Representar a CPA/FAEL junto aos órgãos competentes que tratem de assuntos ligados à 

autoavaliação institucional e Projeto de Desenvolvimento Institucional - PDI;  

III. Cumprir e fazer cumprir os termos deste Regulamento. 

Art. 15 - Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente na falta e/ou impedimentos.  

 

5. DA AUTOAVALIAÇÃO E OBJETIVOS 
 

Art. 16 - A autoavaliação Institucional tem como objetivo avaliar todos os aspectos relevantes 

e importantes dentro da Instituição com intuito de buscar o desenvolvimento integral e a 

melhoria constante na qualidade do processo educacional da IES, também com a finalidade 

identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, 

programas, projetos e setores, considerando obrigatoriamente as diferentes dimensões 

institucionais estabelecidas pelo SINAES, instituído pela Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004, 

em seu artigo 3°: 

I. A missão e o plano de desenvolvimento institucional;  

II. A política para o ensino, a pesquisa, a extensão, a pós-graduação, e as respectivas formas 

de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as 

bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades;  

III. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua 

contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa 

do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural;  

IV. A comunicação com a sociedade;  

V. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, 

seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho;  

VI. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade 

dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a 

participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios;  

VII. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação;  
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VIII. Planejamento e avaliação, especialmente dos processos, 

resultados e eficácia da autoavaliação institucional;  

IX. Políticas de atendimento aos estudantes;  

X. Sustentabilidade financeira tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior.  

  

6. DOS PROCEDIMENTOS  
 

Art. 17 - A Comissão Própria de Avaliação terá acesso irrestrito aos dados e às informações, 

mediante solicitação, respeitando os padrões do SINAES, conforme as seguintes etapas: 

I. Sensibilização da comunidade acadêmica na construção e na participação do processo de 

autoavaliação por meio da realização de reuniões, palestras, informativos, entre outras 

dinâmicas.  

II. Levantamento de informações qualitativas e quantitativas por meio da aplicação de 

instrumentos a serem aplicados aos diversos segmentos: pedagógicos, estruturais, técnicos- 

administrativos, e acadêmicos: ensino, pesquisa e extensão, administração, responsabilidade 

e compromissos sociais, formação, além da análise documental (PDI, PPI, PPC’s e Regimento). 

III. Realização de reuniões para a análise dos dados obtidos na autoavaliação institucional, 

coletivamente, com o intuito de implementar ações de melhorias e aprimoramentos perante 

aos problemas detectados que orientarão a elaboração, implementação e avaliação 

processual do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), do Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) e PPC’s. 

IV. Análise para alinhamento e/ou confirmação dos órgãos e conselhos superiores dos planos 

desenvolvidos a partir dos resultados da autoavaliação institucional.  

Parágrafo único - As informações solicitadas deverão ser fornecidas dentro do prazo e 

condições estabelecidos pela Comissão Própria de Avaliação.  

 

 

 

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
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Art. 18. Os dados do processo de autoavaliação institucional 

deverão ser divulgados a toda a comunidade acadêmica através dos meios de comunicação e 

site. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

Art. 19. A FAEL fornecerá à Comissão Própria de Avaliação as condições materiais, de 

infraestrutura e recursos humanos necessários à condução de suas atividades.  

Art. 20. A Comissão Própria de Avaliação norteará seus trabalhos dentro dos princípios éticos 

e legais vigentes.  

Art. 21. Este regulamento poderá ser modificado no todo, ou em parte, com aprovação de 

pelo menos 50% dos membros da Comissão Própria de Avaliação, e aprovada pelo Colegiado 

do Curso.  

Art. 22. O presente regimento entrará em vigor a partir da data de sua aprovação, revogando-

se as disposições em contrário. 

 

 

 

 

 

 

 
Lapa, 15 de Julho de 2016 

Elizane Andrade da Silva 
PRESIDENTE – CPA 

 

 

 


