
REGULAMENTO COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA

REGULAMENTO COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA DA FACULDADE DE 
DIREITO FRANCISCO BELTRÃO 

Art. 1º A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade de Direito Francisco Beltrão 
(FDFB) tem como objetivo a coordenação e articulação dos processos internos de avaliação 
institucional.
Art. 2 º A CPA será constituída por doze membros, assim definidos:
I - Três representantes do Corpo Docente (o coordenador será um dos docentes nomeados 
pela direção);
II -  Três representantes do corpo técnico-administrativo;
III - Três representantes do corpo discente indicados pelo Centro Acadêmico da Faculdade de 
Direito de Francisco Beltrão;
IV - Três representantes da sociedade civil externos à FDFB.
Art. 3º Os nomes dos representantes do Corpo Docente serão indicados pelo corpo 
docente em reunião para tal finalidade, podendo coincidir com a reunião pedagógica.
Art. 4º Conforme definido no Art. 3o deste regimento, os representantes do Corpo Docente 
escolherão um suplente para eventuais substituições nas reuniões e demais atividades da 
CPA.
Art 5º A escolha dos representantes do corpo técnico-administrativos, corpo discente e 
sociedade civil organizada e seus suplentes dar-se-á por indicação dos pares, mediante 
aprovação pelos demais membros da CPA.
Art. 6º Os processos de escolha dos membros da CPA, definidos no presente regulamento, 
deverão ser concluídos até 30 (dias) antes do término dos mandatos dos antigos membros.
Art. 7º  O mandato de cada membro da CPA será de  quatro  anos, permitida a recondução.
Art. 8º O(A) presidente da CPA e seu(sua) substituto(a), serão escolhidos(as) pelos seus 
membros. 
Art. 9º  As atribuições da CPA são:
a) Implementar os procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (SINAES);
b) Conduzir os processos de autoavaliação da FDFB;
c) Constituir grupos de trabalho, quantos forem necessários;
d) Sistematizar e prestar informações solicitadas pelo INEP;
e) Preparar relatórios anuais, pareceres e, quando for necessário, recomendações a serem 
encaminhadas ao CONSU – Conselho Universitário ou ao CONSEPE – Conselho de Ensino 
Pesquisa e Extensão da FDFB;
f) Formular propostas de desenvolvimento da FDFB, com base nas análises produzidas no 
processo de avaliação;
g) Acompanhar, quando houver, o pacto de ajustamento de conduta firmado entre a FDFB e o 
MEC;
h) Divulgar amplamente na comunidade acadêmica a sua composição e agenda de 
atividades;
i) Conduzir e coordenar o processo sucessório para composição da CPA.
§ 1º - A CPA terá atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 
existentes na instituição, em consonância com o § 1º do Art. 7º da Portaria n°2.051/MEC, de 9 
de julho de 2004.
§ 2º - A avaliação institucional nos termos da Lei n°10.861/2004, e Nota Técnica n⁰ 14/2014 – 
CGACGIES/DAES/INEP/MEC, deve abranger os cinco eixos especificados a seguir e 
garantidas as especificidades da Instituição:
Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimensão 8 do SINAES 
(Planejamento e Avaliação). Inclui também um Relato Institucional, que descreve e evidencia 
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 os principais elementos do seu processo avaliativo (interno e externo) em relação ao Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI), incluindo os relatórios emanados pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA), do período que constituiu o objeto de avaliação. 
Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: contempla as dimensões 1 (Missão e o Plano de 
Desenvolvimento Institucional) e 3 (Responsabilidade Social da Instituição) do SINAES. 
Eixo 3– Políticas Acadêmicas: abrange as dimensões 2 (Políticas para o Ensino, Pesquisa e 
Extensão), 4 (Comunicação com a Sociedade) e 9 (Políticas de Atendimento aos Discentes) 
do SINAES. 
Eixo 4 – Políticas de Gestão: compreende as dimensões 5 (Políticas de Pessoal), 6 
(Organização e Gestão da Instituição) e 10 (Sustentabilidade Financeira) do SINAES. 
Eixo 5 – Infraestrutura Física: contempla a dimensão 7 (Infraestrutura Física) do SINAES.
Art. 10º São atribuições do(a) Coordenador(a) da CPA:
a) Coordenar as atividades da CPA;
b) Convocar os membros da CPA para as reuniões trimestrais;
c) Repassar os resultados da avaliação aos gestores institucionais;
d) Acompanhar o desenvolvimento das implementações necessárias para a melhoria 
constante;
e) Relatar os resultados dos processos avaliativos;
f) Representar a CPA CESUL junto aos órgãos competentes que tratem de assuntos 
relacionados a AVI – Avaliação Institucional Interna;
g) Cumprir e fazer cumprir os termos deste regulamento;
h) Desempenhar outras atribuições não especificadas neste regulamento, inerentes à 
função. 
Art.11º A CPA terá o apoio administrativo do Centro Sulamericano de Ensino Superior – 
CESUL e da Faculdade de Direito Francisco Beltrão - FDFB necessário para o seu 
funcionamento.
Art.12º As reuniões da CPA poderão contar com a presença dos suplentes e de outros 
convidados a critério da própria CPA.
Art.13º  Todos os membros terão direito a votos na CPA.
Art.14º  O comparecimento dos membros da CPA às suas reuniões, salvo motivo justificado, 
é obrigatório.
§ 1º O membro que não se fizer presente em 3 (três) reuniões durante o ano será substituído.
§ 2º Deverão ser abonadas as faltas dos representantes discentes que tenham participado, 
em horário coincidente com as atividades acadêmicas, de reuniões da CPA.
Art.15º Os casos omissos serão decididos pela CPA.
Art.16º Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 
Universitário – CONSU.
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