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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI NADIR DIAS DE
FIGUEIREDO
Capítulo I
Da natureza e objetivo:

Artigo 1.º A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade de Tecnologia SENAI “Nadir Dias de
Figueiredo” constitui um órgão de natureza consultiva e executiva que, em consonância com a
Lei n.º 10.861 de 14 de abril de 2004, tem como atribuições a elaboração, implementação,
aplicação e monitoramento do processo de auto-avaliação institucional.

Artigo 2.º A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade de Tecnologia SENAI “Nadir Dias de
Figueiredo” tem como seu principal objetivo subsidiar e orientar a gestão institucional em suas
dimensões política, acadêmica e administrativa de forma a viabilizar os ajustes necessários à
elevação do seu padrão de desempenho e à melhoria permanente da qualidade e pertinência
das atividades desenvolvidas.

Capitulo II
Da constituição:

Artigo 3.º A Comissão Própria de Avaliação, instituída por ato do Diretor da Escola Edilson
Rafael Milaré - Faculdade de Tecnologia SENAI Nadir Dias de Figueiredo, é integrada por
representantes dos vários segmentos da Instituição e tem a seguinte constituição:
I.

O Diretor da IES;

II.

1 (um) coordenador pedagógico indicado pela Direção da IES;

III. 1 (um) coordenador técnico indicado pela Direção da IES;
II.

2 (dois) representante do corpo docente;

III.

2 (dois) representante do corpo discente;

IV.

1 (um) representante do corpo técnico-administrativo;

V.

1 (um) representante da sociedade civil organizada.
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§ 1.º O Coordenador será o Diretor da Faculdade de Tecnologia SENAI “Nadir Dias de
Figueiredo”.
§ 2.º Os membros da Comissão terão mandato de 2 (dois) anos com a possibilidade de reeleição
por, no máximo, mais um mandato.
Artigo 4.º Os membros da Comissão Própria de Avaliação serão escolhidos mediante eleição
realizada no câmpus da seguinte forma:
I. os representantes do corpo docente e do corpo técnico-administrativo serão eleitos por
seus pares a partir de uma lista de candidatos formulada a partir da abertura de inscrições
definida por portaria específica da Direção da IES;
II. os representantes do corpo discente serão eleitos por seus pares a partir de uma lista de
candidatos formulada a partir da abertura de inscrições definida por portaria específica da
Direção da IES;
III. o representante da sociedade civil organizada será indicado pelo Diretor da IES dentre os
diversos organismos ou comunidades com os quais a Faculdade se relaciona;
Parágrafo único. São condições básicas para elegibilidade de representantes do corpo discente:
a) estar em situação acadêmica e administrativa regulares;

Artigo 5.º O comparecimento dos membros às reuniões é obrigatório, salvo motivo justificado
e aceito pela coordenação, prevalecendo sobre qualquer outra atividade acadêmica da
Instituição, à exceção das reuniões dos colegiados superiores.

Artigo 6.º O membro do corpo docente, discente ou administrativo que participar das reuniões,
em horário coincidente com suas atividades acadêmicas e administrativas, terá abonada a falta
a essas atividades.

Capítulo III
Das atribuições:
Artigo 7.º Constituem as atribuições da Comissão Própria de Avaliação:
I. Zelar pelo cumprimento deste Regulamento;
II. Deliberar sobre as questões gerais e específicas que dizem respeito à avaliação
institucional;
III.

Emitir parecer em assuntos referentes à avaliação institucional;

IV.

Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do Programa de Avaliação Institucional;
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V.

Estabelecer a metodologia de trabalho, preparar e aplicar instrumentos de avaliação,
providenciando o tratamento dos dados, os relatórios e o processo de divulgação,
considerando suas diferentes dimensões e características;

VI.

Consolidar e coordenar o processo de prestação de informações solicitadas pelos
órgãos superiores internos e externos, que administram a educação superior;

VII.

Apoiar e subsidiar o processo de planejamento institucional, assim como acompanhar
seu desenvolvimento;

VIII.

Assegurar a continuidade do processo avaliativo e de uma cultura em avaliação
universitária.

Artigo 8.º São atribuições do Coordenador da Comissão Própria de Avaliação:
I.

Representar a Comissão Própria de Avaliação da Escola e Faculdade SENAI “Nadir
Dias de Figueiredo”, interna e externamente, bem como convocar e coordenar suas
reuniões;

II.

Zelar pelo cumprimento do Programa de Avaliação Institucional e pela qualidade de
seus serviços;

III.

Programar e estabelecer os contatos necessários com as instâncias acadêmicas e
administrativas da Instituição, no que se refere aos procedimentos de avaliação
interna, sua divulgação e utilização;

IV.

Encaminhar aos órgãos da administração superior da IES e da Mantenedora as
decisões da Comissão, os relatórios de avaliações aprovados e outras informações
solicitadas, relativas ao processo e aos trabalhos desenvolvidos;

V.

Autorizar a divulgação dos resultados da auto-avaliação institucional, no que for de
interesse para a comunidade interna e externa;

VI.

Ser o principal interlocutor entre o Programa de Avaliação institucional e os órgãos
vinculados ao Ministério da Educação durante os processos de avaliação externa;

VII.

Criar

e manter

condições e infra-estrutura operacional para o funcionamento

da CPA
VIII. Decidir, ad referendum da CPA, quando for o caso, sobre assuntos urgentes
Artigo 9.º São atribuições dos membros da Comissão Própria de Avaliação:
I.

Auxiliar o coordenador da CPA no conjunto de suas atribuições;

II.

Debater, elaborar e aprovar os projetos que compõem o Programa de Avaliação
Institucional, assim como acompanhar seu desenvolvimento;

III. Analisar relatórios, elaborar pareceres, encaminhando-os às instâncias competentes;
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IV. Sistematizar e prestar informações solicitadas pelos órgãos superiores da administração
do ensino, internos e externos;
V. Participar do processo de interlocução entre o Programa de Avaliação Institucional e os
órgãos vinculados ao Ministério da Educação durante os processos de avaliação
externa;
VI. Acompanhar as ações e políticas do Sistema Nacional de Avaliação de Educação
Superior – SINAES.

Capítulo IV

Das disposições gerais e transitórias:
Artigo 10. Com a instituição da Comissão Própria de Avaliação, fica extinta a Comissão
Permanente de Avaliação.

Artigo 11. A Comissão Própria de Avaliação reunir-se-á reunir-se-á por convocação de seu
coordenador, sempre que necessário.

Artigo 12. Das reuniões poderão participar, além dos seus integrantes, o Diretor, dirigentes da
Mantenedora, assessores e especialistas na condição de convidados, conforme a relevância
das matérias em pauta e de acordo com a contribuição que poderão oferecer no decorrer dos
trabalhos.

Artigo 13. Este Regulamento poderá sofrer adaptações ou alterações por força de
determinações dos órgãos oficiais da educação ou por necessidades institucionais, desde que
submetidas ao plenário da CPA.

Artigo 14. O coordenador da CPA, após ouvidos os demais membros, poderá requisitar a
assessoria técnica de docentes ou funcionários técnico-administrativos para prestar suporte ao
desenvolvimento das atividades da Comissão.

Artigo 15. O presente Regulamento entrará em vigor após a sua aprovação.
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