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CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° O presente Regimento disciplina a organização, o funcionamento e as
atribuições da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Universidade Federal de
Itajubá (Unifei), prevista na Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, e regulamentada pela
Portaria Ministerial n° 2.051, de 9 de julho de 2004.
CAPÍTULO II – DO OBJETIVO E SUAS FINALIDADES
Art. 2° A CPA tem o objetivo de propor e conduzir os processos de avaliação interna da
Instituição, sistematizar e prestar informações solicitadas pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no âmbito do Sistema
Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes), observada a legislação pertinente.
Art. 3º A CPA atuará com autonomia, no âmbito de sua competência legal, em relação
a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na Unifei, conforme legislação
vigente.
CAPÍTULO III – DA COMPOSIÇÃO E DO MANDATO
Art. 4° A CPA deverá ser constituída pela participação de todos os segmentos da
comunidade universitária e da sociedade civil organizada, sendo vedada a composição
que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos, conforme legislação vigente.
Art. 5º A CPA da Unifei terá a seguinte constituição:
I.
1 (um) Procurador Educacional Institucional;
II.
1 (um) Pesquisador Institucional;
III.
5 (cinco) representantes do corpo docente da Unifei, sendo 3
(três) para o campus de Itajubá e 2 (dois) para o campus de
Itabira;
IV.
5 (cinco) representantes do corpo técnico-administrativo da
Unifei, sendo 3 (três) para o campus de Itajubá e 2 (dois) para o
campus de Itabira;
V.
5 (cinco) representantes do corpo discente da Unifei, sendo 3
(três) para o campus de Itajubá e 2 (dois) para o campus de
Itabira;
VI.
1 (um) representante da sociedade civil por campus da Unifei.
§ 1° Os representantes previstos nos incisos I e II são membros que compõem a
CPA e não têm direito a voto.
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§ 2° Os representantes previstos nos incisos III e IV serão escolhidos por seus pares,
em eleição direta e votação uninominal.
§ 3º Os representantes previstos no inciso V, titulares e suplentes em mesmo
número, serão indicados pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Unifei.
§ 4° Juntamente com os representantes previstos nos incisos III e IV, denominados
membros titulares, serão eleitos, em mesmo número, os suplentes, que substituirão os
titulares em suas eventuais faltas, considerando a classificação obtida no processo
eleitoral.
§ 5° Os representantes da sociedade civil serão indicados pelos membros eleitos e a
indicação será referendada pelo Reitor da Unifei.
§ 6° O processo eleitoral será conduzido pelos membros da CPA da Unifei.
Art. 6° O Presidente e o Vice-Presidente da CPA, um em cada campus, serão eleitos
por seus membros, na primeira reunião, em conformidade com o estabelecido neste
Regimento.
Art. 7° A nomeação dos membros da CPA será feita pelo Reitor da Unifei com
expedição de Portaria.
Art. 8° O mandato dos membros da CPA será de:
I.
3 (três) anos para os representantes dos docentes, dos técnicoadministrativos e da sociedade civil, cabendo uma única
recondução de igual período, exceto dos membros previstos nos
incisos I e II do Art. 5º deste Regimento;
II.
1 (um) ano para os representantes dos discentes, cabendo uma
única recondução de igual período.
Parágrafo Único. Não é recomendada a renovação de mais de 2/3 (dois terços) dos
membros em um intervalo inferior a 3 (três) anos.
CAPÍTULO IV – DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES
Art. 9° São atribuições da CPA da Unifei:
I.
Conduzir o processo de avaliação da Universidade, considerando
as
diferentes
dimensões
institucionais,
dentre
elas,
obrigatoriamente, as seguintes:
a) a missão e o plano de desenvolvimento institucional,
b) a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a
extensão,
c) a responsabilidade social da Instituição,
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d) a infraestrutura física, em especial a do ensino, da pesquisa e
da biblioteca,
e) a comunicação com a sociedade,
f) a organização e gestão da Instituição,
g) o processo de autoavaliação,
h) as políticas de atendimento ao estudante,
i) as políticas de pessoal,
j) sustentabilidade financeira;
II.

III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.
X.
XI.
XII.

XIII.
XIV.

XV.
XVI.

elaborar procedimentos de avaliação interna institucional, em
consonância com as determinações da Comissão Nacional de
Avaliação da Educação Superior (Conaes);
implementar, coordenar, acompanhar e supervisionar o
desenvolvimento das atividades avaliativas;
propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria
do processo de avaliação institucional;
definir o Fator de Avaliação Discente (FAD) a ser utilizado para
fins de progressão e promoção docente, conforme previsto no
Inciso III do Art. 14 da Norma de Avaliação para Progressão e
Promoção na Carreira de Magistério Superior na Unifei;
planejar e organizar suas atividades, conscientizando a
comunidade para a importância da avaliação institucional, com
ampla divulgação de todas as atividades desenvolvidas;
promover a criação e a implementação de instrumentos gerais de
avaliação, de acordo com todas as dimensões propostas na
legislação vigente;
estabelecer diretrizes, critérios e estratégias para o processo de
avaliação das atividades da Universidade de acordo com o Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI);
acompanhar os processos de avaliação externa da Universidade,
assessorando nos procedimentos desse tipo de avaliação;
disponibilizar informações ao Inep e à comunidade acadêmica
sempre que solicitadas, desde que não sejam sigilosas;
sugerir propostas de desenvolvimento institucional, baseadas nos
resultados das avaliações;
convidar, obedecidos os dispositivos legais, docentes, técnicosadministrativos, alunos e membros da comunidade externa para
prestar informações, fornecer documentos e detalhar dados
enviados;
proceder devolução dos resultados aos atores envolvidos no
processo de avaliação;
encaminhar aos órgãos de gestão da Unifei os relatórios de
avaliação, as deliberações da CPA, bem como promover ampla
divulgação dos resultados à comunidade;
organizar relatório anual e disponibilizá-lo no site do e-MEC;
preparar o projeto de autoavaliação institucional.
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CAPÍTULO V – ADMINISTRAÇÃO, FUNCIONAMENTO E REUNIÕES
Art. 10 A administração da Unifei proporcionará os meios necessários, as condições
materiais e de recursos humanos para o funcionamento da CPA, assim como a
infraestrutura administrativa necessária para esse fim.
§ 1° A CPA poderá solicitar apoio à administração da Unifei, mediante justificativa,
para obter consultoria de técnicos especializados da Instituição ou de outros órgãos
públicos e/ou privados.
§ 2° A CPA poderá ter pleno acesso a todas as informações institucionais, exceto as
que envolverem sigilo.
§ 3° A administração da Unifei, por meio da Diretoria de Suporte à Informática
(DSI), providenciará o apoio técnico às necessidades da CPA, sempre que solicitado.
§ 4° Deverá ser providenciado um servidor técnico-administrativo para secretariar a
CPA, o qual deverá estar presente em todas as reuniões.
Art. 11 A CPA reunir-se-á mensalmente, em sessão ordinária, ou em caráter
extraordinário, quando convocada pelo Presidente ou pela maioria dos seus membros.
§ 1º As convocações para as sessões ordinárias serão feitas pelo Presidente da CPA
a todos os membros, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas,
acompanhadas da relação dos assuntos a serem discutidos.
§ 2° As convocações para as sessões extraordinárias serão feitas pelo Presidente ou
pela maioria dos seus membros, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas, cuja pauta serão apenas os assuntos que motivaram a convocação.
§ 3° Juntamente com a convocação, cada membro receberá cópia digital da ata da
reunião anterior para ciência e aprovação.
§ 4° As reuniões da CPA serão presididas pelo Presidente e, na sua impossibilidade,
pelo Vice-Presidente ou, na ausência de ambos, assumirá a presidência o membro mais
antigo na Instituição.
§ 5° O quórum mínimo para instalação da reunião é de maioria simples.
§ 6° A duração das reuniões deverá ser de até uma hora, podendo ser estendida
mediante avaliação e aprovação dos membros presentes.
Art. 12 O processo de votação será aberto e nominal, com as deliberações por maioria
simples.
§ 1º Cabe ao Presidente o voto de qualidade.
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§ 2º Os convidados a participar das reuniões não terão direito a voto.
Art. 13 As reuniões serão lavradas em atas e, depois de aprovadas, disponibilizadas no
site da CPA.
Art. 14 O comparecimento às reuniões é obrigatório e, exceto em relação aos membros
representantes da sociedade civil, tem precedência sobre qualquer outra atividade
institucional, com exceção dos conselhos superiores.
Parágrafo Único. Toda falta será justificada, por escrito, e encaminhada ao presidente
da CPA para análise e deliberação dos demais membros.
Art. 15 Perderá o mandato o membro da CPA que:
I.
faltar a cinco reuniões alternadas ou três reuniões consecutivas no
período de um ano, excluindo as faltas justificadas aceitas pela
Comissão;
II.
cessar seu vínculo com o campus ao qual estava ligado.
§ 1° O membro destituído será substituído por outro representante do mesmo
segmento.
§ 2º Não havendo representante eleito, a substituição deverá ser feita por indicação
da CPA, respeitada a constituição prevista no Art. 5º deste Regimento.
Art. 16 Para o desenvolvimento dos trabalhos de autoavaliação, a CPA poderá
constituir subcomissões, com a finalidade de dinamizar a análise e a interpretação das
informações referentes às atividades de administração, planejamento, graduação, pósgraduação, pesquisa e extensão, assuntos comunitários, assistência estudantil e
empreendedorismo, correlacionadas às dimensões estabelecidas pelo Sinaes.
CAPÍTULO VI – DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO
Art. 17 A CPA, ao promover a autoavaliação da Universidade, deverá observar as
seguintes diretrizes:
I.
a análise global e integrada das dimensões estruturadas, relações,
compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades
sociais de seus órgãos;
II.
o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados
dos processos avaliativos;
III.
o respeito à identidade e à diversidade de seus órgãos;
IV.
a participação do corpo discente, docente, técnico-administrativo
da Universidade e da sociedade civil organizada, por meio de suas
representações.
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Art. 18 A publicação dos dados da avaliação anterior será feita nos meses de março e
agosto do ano vigente, para toda a Universidade.
Art. 19 A divulgação da avaliação será feita em abril e setembro, e a avaliação ocorrerá
em maio e outubro do ano vigente.
CAPÍTULO VII – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Art. 20 O processo interno de avaliação, coordenado pela CPA, desde a fase de
elaboração conceitual até a confecção de relatórios, deverá ser divulgado para a
comunidade acadêmica por todos os meios de comunicação disponíveis na instituição e
considerados adequados pela Comissão.
CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 21 O presente Regimento poderá sofrer alterações e adaptações, no todo ou em
parte, desde que aprovadas pela CPA e pelo Consuni.
Art. 22 Os casos omissos na aplicação do presente Regimento serão resolvidos pela
CPA e, em grau de recurso, pelo Consuni.
Art. 23 O presente Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Consuni,
com publicação no Boletim Interno Semanal (BIS), revogadas as disposições em
contrário.

Aprovado pela 38ª Resolução do CONSUNI, na 16ª Reunião Extraordinária - em 11/07/2005.
Alterado pela 15ª Resolução do CONSUNI, na 16ª Reunião Extraordinária - em 07/10/2013.
Alterado pela 26ª Resolução do CONSUNI, na 31ª Reunião Extraordinária - em 28/11/2016.

Professor Dagoberto Alves de Almeida
Reitor
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