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REGIMENTO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA  
FACULDADE PESTALOZZI DE FRANCA 

 
 

DA NATUREZA 
 
Art. 1º A Comissão Própria de Avaliação – CPA é um órgão permanente da Faculdade 
de Pestalozzi de Franca, responsável pela coordenação dos procedimentos de auto-
avaliação da Instituição, com a finalidade de contribuir com a administração, no sentido 
de coordenar, articular o seu processo interno de avaliação, de avaliar as condições do 
ensino, do perfil do corpo docente, das instalações físicas e a organização didático-
pedagógica e nas atividades desenvolvidas junto à comunidade, além de fornecer 
subsídios para orientar ações de gestão da Faculdade Pestalozzi de Franca e de 
sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais – INEP, determinadas pela Lei 10.861 de 14 de abril de 2004, 
que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES. 
 
 
Art. 2º No cumprimento de suas funções, a CPA observará as diretrizes definidas pela 
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), por meio de 
procedimentos e instrumentos diversos, buscará identificar: 
 

a) o nível de comprometimento das dimensões identificadas nos segmentos: 
estrutura, relações, compromisso social e atividades diversas dos seus órgãos; 

b) o envolvimento do corpo discente, docente e técnico-administrativo. 
 
 

DA CONSTITUIÇÃO 
 
Art. 3º A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade Pestalozzi de Franca é 
constituída: 
 
- de 1 (um) representantes da Mantenedora ( obrigatória) 
- de 1 (um) representantes do segmento docente.  
- de 1 (um) representantes do segmento discente. 
- de 1 (um) representante do segmento técnico-administrativo. 
- de 1 (um) representante da sociedade civil organizada. 
 
 
§1º Os representantes do segmento docente, discente e técnico administrativo são 
indicados por seus pares;  
 
§2º Os representantes discentes devem estar regularmente matriculados em curso de 
graduação da Faculdade Pestalozzi de Franca, com tempo previsto de permanência 
na Instituição não inferior a 1 ano; 
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§3º A CPA será Coordenada por um dos representantes do segmento docente indicado 
pelo Diretor Geral; 
 
§4º Cabe à Coordenação da CPA solicitar à sociedade civil organizada a indicação de 
seu representante, o qual não poderá ter qualquer tipo de vínculo com a Faculdade 
Pestalozzi de Franca; 
 
§5º Os membros da CPA devem ter seus nomes homologados pelo Conselho 
Acadêmico Superior (CAS), exceto o representante da sociedade civil organizada; 
  
Art. 4º Os integrantes da CPA terão mandato de 2 (dois) anos, com possibilidade de 
recondução por igual período;  
 
§ 1º O membro da CPA pode solicitar dispensa de suas funções por prazo 
determinado; 
 
§ 2º Perde o mandato o membro que, sem causa justificável, a juízo da CPA, faltar 
consecutivamente a duas de suas reuniões ordinárias. 
 

 
DAS REUNIÕES 

 
Art. 5º. As reuniões são convocadas pelo Coordenador da CPA com antecedência 
mínima de 8 (oito) dias e pauta previamente definida, podendo ser acrescentados 
outros itens, considerados relevantes, no decorrer do expediente e da ordem do dia. 
 
Parágrafo único: Em caso de urgência, o prazo de convocação pode ser reduzido para 
48 horas. 
 
Art. 6º. Devem ser realizadas, em caráter ordinário, 1 reunião por semestre e, em 
caráter extraordinário, quantas forem necessárias. 
 
Art. 7º. As análises, discussões e decisões das matérias constantes da pauta são 
registradas na ata correspondente da reunião, lavrada por um dos integrantes da 
Comissão ou por funcionário administrativo designado para redigi-la, devendo ser 
aprovada em reunião subsequente.  
 
Art. 8º. As reuniões da CPA, em primeira convocação, somente são realizadas com a 
presença da metade mais um de seus membros. 
 
§ 1º As deliberações da CPA são aprovadas por maioria simples dos membros 
presentes na reunião. 
 
§ 2º Em caso de segunda convocação, a deliberação é válida com qualquer número de 
seus membros. 
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Art. 9º. O comparecimento dos membros às reuniões da Comissão é obrigatório, 
prevalecendo sobre outras atividades acadêmicas da Faculdade Pestalozzi de 
Franca, exceto ministrar aulas e disposições contrárias às previstas no Regimento 
Geral da Faculdade, salvo motivo justificado e aceito pela presidência. 
 
 

DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Art. 10 Compete à CPA: 
 
I. adotar todas as medidas necessárias para coordenação da auto-avaliação de acordo 
com a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 que regulamenta os procedimentos de 
avaliação do SINAES; 
 
II. elaborar e aprovar o projeto de auto-avaliação Institucional, o calendário de reuniões 
ordinárias e o relatório de auto-avaliação; 
 
III. apresentar à comunidade escolar o projeto de auto-avaliação antes de sua 
aprovação; 
 
IV. manter, permanentemente, um processo de sensibilização da comunidade escolar 
para as práticas envolvidas na auto-avaliação institucional, como processo formativo; 
 
V. propiciar na Faculdade Pestalozzi de Franca uma cultura onde a avaliação seja um 
elemento de reflexão e discussão, servindo como impulsionadora de melhorias nas 
atividades fins, conforme a realidade estrutural e conjuntural da Instituição, da região e 
do país, respeitando o Projeto Pedagógico Institucional e o Plano de Desenvolvimento 
Institucional – PDI; 
 
VI. convocar, sempre que necessário, subcomissões de assessoramento de áreas 
específicas para solução de problemas pontuais; 
 
VII. elaborar o relatório de auto-avaliação com base nos dados coletados e analisados 
pelo Setor de Avaliação Institucional; 
 
VIII. apresentar à comunidade escolar o relatório de auto-avaliação após aprovação; 
 
IX. divulgar para a comunidade escolar o calendário de reuniões ordinárias, o relatório 
de auto-avaliação e resultados parciais pertinentes; 
 
X. acompanhar o processo de participação no Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes – ENADE, auxiliando na sensibilização e análise dos resultados; 
 
XI. atender aos princípios da progressividade, institucionalidade, comparabilidade, 
flexibilidade e credibilidade quanto aos procedimentos adotados na Avaliação 
Institucional; 
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XII. indicar aos segmentos envolvidos na auto-avaliação institucional os resultados 
auferidos nos processos de avaliação a fim de que possam elaborar e desenvolver 
ações com vistas ao aperfeiçoamento tanto acadêmico como administrativo.  
 
XIII. Enviar anualmente o relatório da avaliação realizada de acordo com as normas 
instituídas pela CONAES. 
 
Art. 11 São atribuições do Coordenador da CPA: 
 
I. convocar reuniões ordinárias e extraordinárias; 
 
II. presidir as reuniões e os trabalhos da CPA; 
 
III. cumprir e fazer cumprir as decisões da CPA; 
 
IV. decidir ad referendum da CPA sobre encaminhamentos dos processos avaliativos, 
no interregno das reuniões, nos casos de urgência, e no âmbito de sua competência, 
devendo a matéria ser submetida à aprovação da CPA na reunião subseqüente; 
 
V. programar e estabelecer os contatos necessários com as instâncias acadêmicas e 
administrativas da Faculdade Pestalozzi de Franca, no que se refere aos 
procedimentos de avaliação interna, sua divulgação e utilização; 
 
VI. apresentar projetos e propostas de avaliação interna, conforme Plano Anual de 
Trabalho da Avaliação Institucional; 
 
VII. atender e assessorar as comissões externas de avaliação, conforme os 
procedimentos e os resultados da auto-avaliação institucional; 
 
VIII. prestar ao INEP, à CONAES e demais órgãos superiores da administração do 
ensino, vinculados ao MEC, as informações solicitadas, nos termos do Art. 11 da Lei nº 
10.861, de 19/05/2004 e do Art. 7º da Portaria MEC nº 2.051, de 09/07/2004; 
 
X. representar a Comissão junto à comunidade interna e externa; 
 
XI. constituir grupos de trabalhos específicos com pessoas da própria instituição ou 
externas, sempre que necessário; 
 
 

DAS PRIORIDADES 
 
Art. 12. A auto-avaliação institucional é uma atividade que se constitui em um processo 
de caráter diagnóstico, formativo e de compromisso coletivo. Tem por objetivo 
identificar o da instituição e o significado da sua atuação por meio das suas atividades, 
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observados os princípios do SINAES e as peculiaridades da Faculdade Pestalozzi de 
Franca.   
 
Art. 13. De acordo com as dimensões previstas na Lei 10.861, a avaliação institucional 
interna deve considerar, em função de suas especificidades: 
 
I. a missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional, em termos de finalidade, 
compromissos, vocação e inserção na comunidade local, regional e nacional; 
 
II. a política de ensino, pesquisa, extensão e respectivas formas de operacionalização 
quanto ao seu desenvolvimento e à produção acadêmica; 
 
III. a responsabilidade social da instituição, especialmente no que se refere à inclusão 
social, desenvolvimento econômico, meio ambiente, memória cultural, produção 
científica e artística; 
 
IV. a comunicação com a sociedade, mediante formas de aproximação efetiva; 
 
V. as políticas de pessoal, planos de carreira docente e técnico-administrativa e 
programas de qualificação; 
 
VI. a organização, a gestão e a representatividade nos colegiados, independência e 
autonomia, com a participação acadêmica nos processos decisórios; 
 
VII. a infra-estrutura física para o ensino e pesquisa, biblioteca, recursos de informação 
e comunicação; 
 
VIII. o planejamento e avaliação do ensino como instrumentos integrados no processo 
de gestão; 
 
IX. as políticas de atendimento à clientela, quanto à integração do corpo discente à vida 
acadêmica e aos programas de atendimento; 
 
X. a sustentabilidade financeira, mediante gestão e administração orçamentária para 
atendimento à oferta do ensino, incentivo à pesquisa e à extensão. 
 
 

DOS RELATÓRIOS 
 
Art. 14. Os relatórios finais das avaliações da Faculdade Pestalozzi de Franca devem 
expressar o resultado do processo de discussão, análise e interpretação dos dados 
coletados, utilizando-se uma visão holística do sistema em estudo. 
 
Art. 15. Além da clareza na comunicação e do caráter analítico e interpretativo dos 
resultados obtidos, os relatórios devem apresentar sugestões para ações de natureza 
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administrativa, pedagógica e técnico-científica a serem implementadas a critério da 
Faculdade Pestalozzi de Franca. 
 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 16. O presente Regimento pode ser alterado mediante proposta de 1/3 (um terço), 
no mínimo, dos membros da CPA, sendo submetida ao CAS para aprovação e 
publicação. 
 
Art. 17. Os componentes da CPA terão os seus mandatos contados a partir da 
publicação de Portaria da Direção Geral. 
 
Art. 18. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo CAS. 
 
Art. 19. O presente Regimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Franca, 29 de maio de 2015. 
 

 
 

Dr. Alan Riboli Costa e Silva 
Diretor Geral 

 


