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Artigo 1º Aprovar o Regulamento da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade de Tecnologia 

La Salle - Estrela. 

Artigo 2º A CPA rege-se pelo presente Regulamento e pela legislação e normas vigentes para o Sistema 

Federal de Ensino. 

Artigo 3º A CPA adota os seguintes princípios para nortear sua atividade: 

a) universalidade, abrangendo a avaliação de todos os elementos que compõem a Faculdade; 

b) fidelidade à identidade, à missão e a história da Faculdade; 

c) respeito com relação às pessoas e com relação à comunidade acadêmica e local; 

d) responsabilidade com a qualidade do Ensino Superior, com a transformação da sociedade; 

e) legitimidade na adoção de metodologias avaliativas; 

f) credibilidade na utilização das informações coletadas e divulgadas; 

g) transparência em todo processo avaliativo e seus critérios. 

Artigo 4º A CPA terá presente, em sua ação avaliativa as seguintes dimensões: 

a) a missão da Faculdade e o seu Plano de Desenvolvimento Institucional; 

b) as políticas definidas pelo CONSUP para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão; 

c) a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua 

contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa 

do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; 

d) as políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-administrativo, seu 

aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho; 

e) a organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade 

dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a 

participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios; 

f) a infra-estrutura física utilizada pela Faculdade; 

g) o planejamento anual da Faculdade; 

h) a avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia;  

i) as políticas de atendimento aos estudantes; 

j) a sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior. 

Artigo 5º Cabe à CPA acompanhar a avaliação do desempenho dos alunos dos cursos de graduação que 

participarem do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), sugerindo 

medidas para alcançar resultados de excelência. 

Artigo 6º A CPA atuará em estreita harmonia com o Setor de Educação Superior da Mantenedora no que 

se refere à avaliação, especialmente quanto ao Programa de Avaliação Institucional (PROAVI) 

realizada pelo mesmo. 

Artigo 7º A CPA é coordenada por um de seus integrantes, escolhido entre eles, reunindo-se 

periodicamente, em calendário por ela definido. 

Parágrafo único – Das reuniões são redigidas atas cujo teor é publicado para conhecimento da 

Comunidade Acadêmica. 

Artigo 8º Este Regulamento pode ser alterado pelo Conselho Superior a partir de propostas 

encaminhadas pela CPA. 

 


