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1. INTRODUÇÃO HISTÓRICA DA IES 

A história da Fundação Educandário Pestalozzi, mantenedora da 

Faculdade Pestalozzi de Franca, se confunde com a do casal Tomás e Maria 

Aparecida Novelino, médico e professora, casados em 1936, dedicavam parte 

de seu tempo auxiliando material e experimentalmente famílias necessitadas 

de Franca e região. Dentre os ideais nutridos por ambos, estava a educação. 

O desejo de criarem uma Instituição de ensino sempre existiu, pois 

acreditavam que a educação redimia o homem, ou seja, era uma oportunidade 

de iniciar uma nova vida. E esse anseio tornou-se ainda maior após alguns 

atos de intolerância religiosa ocorrido em Franca na década de 40. 

Em 1º de agosto de 1944, alugaram uma casa e deram início à “Escola 

Pestalozzi”, que oferecia cursos pré-primários, de alfabetização de adultos e de 

admissão ao antigo ginásio. 

O nome Pestalozzi foi escolhido, pois Johann Heinrich Pestalozzi foi 

um pedagogo suíço e educador pioneiro da Reforma Educacional (Método 

Pestalozzi). Além disso, Pestalozzi também foi mestre de Allan Kardec, 

importante educador francês que codificou o espiritismo ou Doutrina Espírita. 

Em 20 de maio de 1945, após o apoio da grande parte da sociedade, 

Tomás e Maria Aparecida Novelino compram um terreno e iniciaram, a 

Fundação Educandário Pestalozzi, referência em educação há mais de 60 

anos. A dedicação era tanta que em 1949, com o prédio em construção, o 

casal e seus seis filhos mudaram para a escola. A partir dali, surgiram novos 

cursos, como, por exemplo, o ginasial. 

As instalações foram inauguradas em 1951 e mantêm conservados, até 

hoje o estilo colonial, obtendo o reconhecimento do poder público pela 

preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade. Em 1954 o ideal de 

auxílio aos mais necessitados foi ampliado com a criação de um internato para 

atendimento de órfãos e adolescentes carentes. 

Em 1964 o orfanato foi substituído por Lar-Escola, que atendia crianças 

em vulnerabilidade social, em regime semi-internato, sendo mantido em 

atividade até os dias atuais ininterruptamente. 



 

No início da década de 70, outro sonho tornou-se realidade, a criação 

da Faculdade Pestalozzi de Ciências, Educação e Tecnologia de Franca, que 

contou com vários cursos superiores nas áreas de exatas e humanas. A 

Instituição funcionou por 04 anos até que em 1975, devido às necessidades da 

Fundação equalizar custos e objetivos foi unida a outras duas Instituições, 

surgindo então a União das Faculdades Francanas, UNIFRAN, que atualmente 

é a Universidade de Franca. 

Em 1982 e 1983 inauguram-se duas novas unidades, dando 

continuidade ao trabalho sério e competente de cuidar de crianças 

necessitadas e oferecer um ensino de qualidade a toda comunidade de Franca 

e região. 

Atualmente, a Fundação Educandário Pestalozzi consta com duas 

Unidades além do CECAP e são atendidas 350 crianças gratuitamente em 

regime de semi-internato, em que recebem atendimento médico e 

odontológico, transporte, alimentação, vestuário, escola, lazer e assistência 

moral e espiritual, alcançando inclusive seus familiares. 

A Fundação mantém cursos de educação infantil, fundamental e médio. 

São 1.500 alunos matriculados nos diurnos e vespertinos e utiliza o método 

anglo de ensino. 

Em 2006 a Fundação passou a ser um polo de Educação à distância 

oferecendo cursos superiores em parceria com a Universidade Luterana do 

Brasil – ULBRA, inclusive, com atualização até os dias atuais. 

Em função dessa experiência, e ainda, de completar o ciclo 

educacional, a Fundação em 2010 voltou sua atenção ao Ensino Superior, 

sendo autorizada em 2011 como Faculdade Pestalozzi de Franca, com os 

cursos de Administração e Pedagogia, com a “missão de garantir a formação 

integral do indivíduo, enquanto ser capaz de aprimorar-se dos conhecimentos 

acumulados historicamente, de forma autônoma e equilibrada, tendo o princípio 

ético como norteador de seus valores e ações, contribuindo para a formação de 

uma sociedade mais justa e igualitária”. 

A Faculdade Pestalozzi de Franca compreende o significado de sua 



 

atuação e sua importância para o crescimento da comunidade acadêmica e 

para o desenvolvimento da sociedade em geral. 

Em seus quase 76 anos de existência, a Fundação Educandário 

Pestalozzi através dos seguintes princípios e valores: 

- MISSÃO DA INSTITUIÇÃO: Garantir a formação integral do indivíduo, 

enquanto ser capaz de apropriar-se dos conhecimentos acumulados 

historicamente, de forma autônoma e equilibrada, tendo o princípio ético 

como norteador de seus valores e ações, contribuindo para a formação de 

uma sociedade mais justa e igualitária. 

- VISÃO: Promover a consolidação da excelência da Fundação, enquanto 

promotora da formação integral do indivíduo. Nesse sentido, a ação 

profissional de toda a equipe deve desenvolver-se de forma intencional e 

sistemática, tendo clareza de “até onde” e “como” se pretende chegar. A 

promoção dessa ação depende da valorização do grupo de profissionais 

envolvidos direta ou indiretamente no processo educativo. 

- VOCAÇÃO: Identifica-se como vanguarda da qualidade educacional, 

constituindo um espaço de convivência justo, democrático e solidário, 

garantindo o respeito à diversidade, e à igualdade de direitos. 

- VALORES E PRINCÍPIOS: A conduta moral, ética e filosófica baseia- se na 

tríada pestalozziana de valores e princípios: TRABALHO, SOLIDARIEDADE 

E TOLERÂNCIA. 

 

2. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Pestalozzi de Franca é 

composta dos seguintes membros: 

Profa. Ms. Elisa Garcia Bertoni Idalgo – Representante da 

Mantenedora. 

Prof. Dr. Caio Vieira Reis de Camargo – Representante do corpo 

docente. 

Luciana Guedes Rodrigues – Representante do corpo discente. 



 

Angelita Márcia de Souza Mazini – Representante do segmento 

técnico- administrativo. 

Lizete Paganucci Chueri Teixeira – Representante da sociedade civil 

organizada. 

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Pestalozzi de Franca 

março de 2015, por meio da Portaria Nº 04/2015, a Comissão Própria de 

Avaliação - FAPESF com o objetivo de realizar a avaliação com base nos 

referenciais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES, em consonância com a Lei 10.681/2004. 

Nesse sentido a IES, desde a criação desta Comissão Própria de 

Avaliação vem, a cada processo avaliativo, analisando qualidade das ações 

desenvolvidas com o objetivo do aperfeiçoamento contínuo dessas atividades. 

A cada ciclo também as atividades de avaliação serão revistas com a 

intenção de que os resultados sejam cada vez mais esclarecedores e nos 

levem a afirmar processo auto avaliativo como ação fundamental da busca pela 

qualidade e da identidade institucional da educação superior na região. 

 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CPA 

A CPA deu prosseguimento em suas atividades, com as reuniões 

estatutárias. Destacamos como principais realizações: 

- Aprimoramento do formulário de avaliação do curso de Pedagogia; 

- Aplicação da avaliação para os alunos do curso de Pedagogia ao final do 

segundo semestre de 2020, remotamente. 

- Aplicação da avaliação ao Evento 7ª Semana da Pedagogia da Faculdade 

Pestalozzi de Franca (pelo canal do Youtube aberta para a comunidade); 

- Tabulação e apresentação do resultado da avaliação realizada junto aos 

alunos do curso de Pedagogia. 

- Sugestões em virtude das avaliações realizadas 

- Participação efetiva dos membros da CPA, nas apresentações de trabalhos 

científicos na terceira semana de pesquisa. 



 

 

4. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

A) Linhas Gerais: 

A IES vem cumprindo seu Plano de Desenvolvimento Institucional e 

nessa vertente, destacamos as seguintes ações realizadas no período: 

- Oferecimento do ensino superior em todos os níveis do conhecimento; 

- Colaboração para a formação de pessoas críticas e que busquem, através 

do conhecimento, soluções para a melhoria do convívio da sociedade em 

geral; 

- Promoção a capacitação dos profissionais das diversas áreas produtivas 

(através principalmente de palestras); 

- Promoção a formação de professores em todos os níveis do conhecimento, 

pois acreditamos que a educação é o alicerce da grandeza de qualquer 

nação; 

- Prática de auxílio, caridade e filantropia através da integração de alunos e 

professores com a comunidade no qual a instituição está inserida (foram 

realizadas campanhas para doação de agasalhos e visitas em Instituições 

Filantrópicas); 

- Colaboração para o desenvolvimento regional, firmando acordos de 

cooperação e parceria com entidades representativas de classe, poder 

público e iniciativa privada (foram elaborados diversos contratos de 

parcerias, possibilitando uma maior inserção da IES na comunidade local e 

regional); 

- Busca a melhoria da qualidade do ensino de graduação e pós graduação; 

- Ampliação do acesso aos cursos de graduação e pós graduação, através de 

parcerias com entidades públicas e privadas; 

- Ampliação do número de bolsas estudantis de graduação e pós-graduação 

para alunos carentes; 

- Incentivo e apoio à capacitação docente; 



 

- Ampliação da estrutura de equipamentos, acervo bibliográfico e de pessoal 

na biblioteca; 

- Colaboração para implantação dos cursos de pós- graduação. 

Quanto aos cursos oferecidos, apesar da crise financeira que 

prejudicou em demasia o setor educacional, a IES busca, dentro do Plano de 

Desenvolvimento Institucional posposto, ampliar os cursos oferecidos pela 

comunidade, vejamos: 

 

CURSOS – GRADUAÇÃO E 

TECNOLÓGICOS 

 

Pedagogia presencial Possui 01 turma 

Pedagogia 40% EAD Possui 01 turma 

Gestão de Recursos Humanos 

(tecnológico) 

Autorizado 

Gestão Financeira e de Custos 

(tecnológico) 

Autorizado 

 

Já em relação Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu: 

CURSO TIPO OFERECIDO 

NEUROPSICOPEDAGOGIA Previsão de 

Lançamento – fev./18 

LIBRAS NÍVEL I E II Previsão de 

Lançamento – ago./18 

LÍNGUA, TECNOLOGIA E ENSINO Previsão de 

Lançamento – ago./18 

EDUCAÇÃO ESPECIAL COM ÊNFASE 
EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL e TEA 

Previsão de 
Lançamento – jul./20 

 
B) Linhas Específicas da Atuação da CPA: 

O presente relatório parcial aborda as ações da CPA, relativas ao 

período de março de 2021 a março de 2022 e elenca as ações realizadas nas 

áreas de gestão, projetos e comunicação. 



 

Entre estas ações, destacam-se o cadastramento de processos no 

Sistema E-MEC de Credenciamento para cursos de Graduação Tecnológica de 

Gestão de Recursos Humanos (já autorizado) e Tecnologia de Gestão 

Financeira (já autorizado). 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é um órgão permanente da 

Faculdade Pestalozzi de Franca, responsável pela coordenação dos 

procedimentos de auto-avaliação da Instituição. 

A finalidade da CPA é 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, a 

organização didático- pedagógica e nas atividades desenvolvidas junto à 

comunidade. 

A CPA também fornece subsídios para orientar ações de gestão da 

Faculdade e de sistematizar informações, de maneira que possa atender 

demandas 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). 

São as seguintes as fases metodológicas assumidas pela CPA na 

implementação da auto avaliação: 

a) Sensibilização; 

b) Diagnóstico; 

c) Avaliação interna; 

d) Relatório final; 

e) Divulgação; 

f) Balanço crítico: consolidação; e 

g) Avaliação externa (Avaliação Institucional) competência do MEC. 

A escolha das dimensões e a definição de indicadores resultam na 

combinação de metodologias existentes e na elaboração de novos indicadores 

necessários. Esses indicadores quantitativos e qualitativos são utilizados para 

diagnosticar, descrever, interpretar e avaliar a realidade de cada setor, seus 



 

pontos fortes e fracos, possibilitando documento síntese (Relatório). 

Os relatórios finais das avaliações da FAPESF devem expressar o 

resultado do processo de discussão, análise e interpretação dos dados 

coletados, utilizando-se uma visão holística do sistema em estudo. 

Ao incorporar os resultados das avaliações dos cursos está pronto para 

discussão com a comunidade acadêmica e a sociedade, e ser colocado à 

disposição de especialistas da avaliação externa. Quanto ao Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes (ENADE) não foi realizada devido ao 

adiamento por conta da Pandemia Covid-19, portanto, aguardamos novas 

orientações. 

Como continuidade do processo de avaliação interna, a divulgação dos 

resultados oportuniza a apresentação pública e a discussão dos resultados 

alcançados nas etapas anteriores. Para tanto, são utilizados diversos meios, 

tais como: reuniões, documentos informativos (impressos e eletrônicos), 

seminários e outros. A divulgação propicia, ainda, oportunidades para que as 

ações concretas oriundas dos resultados do processo avaliativo sejam 

tornadas públicas à comunidade interna. 

A partir da sensibilização e da conscientização de todos os segmentos 

acadêmicos, a Faculdade Pestalozzi de Franca, cuja marca e perfil se 

consolidará na comunidade, pretende com a avaliação, implementar em caráter 

permanente, condições capazes de conduzir a revisões periódicas e dinâmicas 

em sua atuação e à reflexão e ao redimensionamento constante de seus 

objetivos institucionais no contexto do SINAES. Nesse sentido, a Faculdade 

Pestalozzi de Franca considerará os resultados das avaliações em sua tomada 

de decisões, sendo este processo utilizado como ferramenta de gestão. 

Dentro deste entendimento, a proposta de avaliação institucional 

interna vem elencar os indicadores capazes de estabelecer metas e 

prioridades, de revisar a política educacional adotada em face da realidade 

local e regional, estadual e nacional, reavaliando a qualidade dos resultados 

obtidos em função dos objetivos propostos pela Faculdade de Pestalozzi de 

Franca, mediante o aprimoramento dos projetos pedagógicos dos cursos e 

programas, visando à melhoria do ensino-aprendizagem. 



 

Por tudo isso, o processo de avaliação a ser instituído enseja a 

contínua reciclagem do Projeto Pedagógico Institucional, permitindo a correção 

de rotas, reordenando, consolidando e reformulando suas estratégias e formas 

de atuação. 

A Faculdade Pestalozzi de Franca adota os resultados aferidos na 

Avaliação Institucional para elaborar o programa de capacitação e qualificação 

dos seus docentes e técnicos administrativos, em busca do aprimoramento 

contínuo no tocante às funções didático-pedagógicas e de gestão. Com os 

resultados da auto avaliação é possível traçar um panorama da qualidade dos 

cursos oferecidos pela Instituição, bem como analisar se sua missão está de 

fato se realizando, visando tomar decisões, tendo em vista o aperfeiçoamento 

da Instituição como um todo. 

Parte-se do pressuposto de que a avaliação é uma leitura orientada da 

realidade, segundo critérios preestabelecidos, de acordo com nossos padrões 

de qualidade. Dessa forma, acredita-se que a finalidade última da avaliação 

não seja classificar, nem tão pouco selecionar e excluir, mas que os resultados 

possam ser analisados a fim de que sejam propostos caminhos, metas, 

estratégias que vão ao encontro de nossas intenções educativas e 

responsabilidades sociais. 

 

5. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DISCENTE DO CURSO DE PEDAGOGIA 

A CPA realizou avaliação do corpo discente, que obteve os seguintes 

resultados: 

 Curso de Pedagogia – 3º Semestre 2021/ 1 e 2  

I. Avaliação das disciplinas/professores: 

 Projeto Interdisciplinar: 16 alunos – Muito Satisfatório - 01 aluno –

Satisfeito 

 Fundamentos Teóricos Metodológicos da Ciência Naturais: 17 alunos – 

Muito Satisfatórios e 03 - Satisfeito. 

 Alfabetização na Educação Infantil: 15 alunos - Muito Satisfatório e 05 – 

alunos - Satisfeito 



 

 Currículo, Metodológicos e Práticas no Trabalho com crianças de 0 ao 3 

anos 18 - Muito Satisfatório e 03 - Satisfeito 

 Práticas de Ensino I : 18 alunos - Muito Satisfatório – e 02 alunos – 

Satisfeito 

 Educação Inclusiva I : 18 alunos - Muito Satisfatório – e 02 alunos –

Satisfeito 

 Politicas Educacionais EAD :13 alunos- Muito Satisfatório e 05 Satisfeito 

e 02- Insatisfeitos 

 Didática aplicada ao Ensino EAD :15 alunos – Muito Satisfatório e 04 – 

Satisfeito 

 01alunos - não avaliou 

 

II. Avaliação Recursos Humanos – secretaria acadêmica e Direção: todos os 

critérios avaliados obtiveram resultado Sempre. 

III. Avaliação Recursos Humanos – Administrativo: todos os critérios avaliados 

obtiveram resultado Sempre. 

IV. Avaliação de Infraestrutura: todos os critérios avaliados obtiveram resultado 

Sempre. 

V. Auto avaliação: todos os critérios avaliados pelos alunos obtiveram 

resultado Bom. 

 

 Curso de Pedagogia –  

7º Semestre 2021/ 1e 2  

I. Avaliação das disciplinas/professores: 

 Teorias e Práticas das matérias pedagógicas do Ensino Médio :12 - 

Muito Satisfatório e 09 – Satisfeito 

 Literatura na Educação Infantil : 14 - Muito Satisfatório e 07 – 

Satisfeito 



 

 Princípios da Educação Inclusiva-Deficiências Múltiplas: 12 – Muito 

Satisfatório e 09 - Satisfeito 

 Fundamentos Teóricos E metodológicos da Língua Portuguesa: 12 

alunos – Muito Satisfatório e 09 alunos – Satisfeito. 

 Fundamentos Teóricos E metodológicos da Educação Física:15 alunos – 

Muito Satisfatório e 06 alunos – Satisfeito 

 Dificuldade de Aprendizagem I :16 alunos – Muito Satisfatório e 05 

alunos – Satisfeito 

 TCC I : 16 alunos – Muito Satisfatório e 05 alunos - Satisfeito 

II. Avaliação Recursos Humanos – secretaria acadêmica e Direção: todos 

os critérios avaliados obtiveram resultado Sempre. 

III. Avaliação Recursos Humanos – Administrativo: todos os critérios 

avaliados obtiveram resultado Sempre. 

IV. Avaliação de Infraestrutura: todos os critérios avaliados obtiveram 

resultado Sempre. 

V. Auto avaliação: todos os critérios avaliados pelos alunos obtiveram 

resultado Bom. 

 

 Curso de Pedagogia – 4º Semestre 2021/ 1 e 2: 

I. Avaliação das disciplinas/professores: 

 Alfabetização nos Anos Iniciais: 16 alunos – Muito Satisfatório e 08 

alunos – Satisfeito. 

 Educação e Meio Ambiente: 21 alunos – Muito Satisfatório e 03 – alunos 

- Satisfeito 

 Práticas II: 21- alunos – Muito Satisfatório e 04 – Satisfeito. 

 Currículos e Programa EAD: 14 – Muito Satisfatório 07 – Satisfeitos e 02 

– Não avaliaram. 

 Currículos e Práticas da Metodologia do Trabalho com crianças de 4 a 5 

anos: 19 – Muito Satisfatório e 04 – Satisfeito. 



 

 Educação inclusiva II – 21- Muito Satisfatório e 02 Satisfeito. 

 Aquisição da Linguagem Oral e Escrita:19 - Muito Satisfatório e 04 

Satisfeito. 

 Arte como Linguagem EAD – 11 -Muito Satisfatório, 09 - Satisfeito e 03 

Não avaliaram. 

II. Avaliação Recursos Humanos – secretaria acadêmica e Direção: todos 

os critérios avaliados obtiveram resultado Sempre. 

III. Avaliação Recursos Humanos – Administrativo: todos os critérios 

avaliados obtiveram resultado Sempre. 

IV. Avaliação de Infraestrutura: todos os critérios avaliados obtiveram 

resultado Sempre. 

V. Autoavaliação: todos os critérios avaliados pelos alunos obtiveram 

resultado Bom. 

 

 Curso de Pedagogia – 8º Semestre 2021/ 1 e 2: 

I. Avaliação das disciplinas/professores: 

 Introdução da Psicopedagogia: 13- Muito Satisfatório e 08 -Satisfeito. 

 Introdução da Neuroeducação: 13 Muito Satisfatório e 08 Satisfeito. 

 Literatura no Anos Iniciais: 13 Muito Satisfatório e 08 Satisfeito. 

 Fundamentos Teóricos Metodológicos da Ciências Humanas:13 Muito 

Satisfatório e 08 Satisfeito. 

 Fundamentos Teóricos Metodológicos de História e Geografia:15 Muitos 

Satisfatório e 06 Satisfeito. 

 Educação e Diversidade: relações étnicas raciais: 12 - Muitos 

Satisfatório e 05 alunos -Satisfeito 

 EJA : 16- Muito Satisfatório e 05 -Satisfeito. 

 

II.  Avaliação Recursos Humanos – secretaria acadêmica e Direção: todos 



 

os critérios avaliados obtiveram resultado Sempre. 

III. Avaliação Recursos Humanos – Administrativo: todos os critérios 

avaliados obtiveram resultado Sempre. 

IV. Avaliação de Infraestrutura: todos os critérios avaliados obtiveram 

resultado Sempre. 

V. Autoavaliação: todos os critérios avaliados pelos alunos obtiveram 

resultado Bom. 

 

MODELO DO QUESTIONÁRIO. 

Prezados aluno, 

Este questionário tem por objetivo a coleta de informações acerca de 

diferentes assuntos, visando ao contínuo aperfeiçoamento dos cursos 

oferecidos pela FAPESF. 

Responda cuidadosamente às questões abaixo e não hesite em fazer 

os comentários que julgar necessário à melhoria da atividade. 

I – AUTO-AVALIAÇÃO Ótimo Bom Regular Insatisfatório 
Sua frequência nas disciplinas.     

Sua pontualidade nas disciplinas.     

Seu empenho e participação nas 
disciplinas. 

    

Sua aprendizagem nas disciplinas.     

Seu interesse despertado nas 
disciplinas. 

    

Seu entusiasmo despertado nas 
disciplinas. 

    

Seu tempo disponível de dedicação aos 
estudos. 

    

Como você usa a disponibilidade dos 
docentes. 

    

Sua integração com os demais colegas 
de sala nas disciplinas. 

    

Seu nível de aproveitamento nas 
disciplinas como um todo. 

    

Considerações 

 



 

 
 

 
II – Avaliação dos Docentes 
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Capacidade de comunicação oral.         

Domínio e clareza do conteúdo.         

Como foi ministrada a disciplina.         

Relacionamento com os alunos.         

Atendimento às dúvidas 

apresentadas. 

        

Aproveitamento do tempo em 
aula. 

        

Recursos didáticos utilizados em 

aula. 

        

Estímulo ao uso da biblioteca e 

internet, como meios de 

ampliar a aprendizagem. 

        

Pontualidade para com as aulas.         

Frequência para com as aulas.         

Capacidade de motivar as aulas e 

os alunos. 

        

Considerações: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 
 

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; 

§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. 

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; 

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 subsequente; 

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; 

IX. representar a Comissão junto à comunidade interna e externa; 

X. 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, 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 infraestrutura 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


