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Regulamento da Avaliação Institucional 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º A avaliação institucional, no âmbito da FAFIC, está normatizada neste Regulamento 

aprovado pela Congregação. 

 

CAPÍTULO II 

Dos Objetivos da Avaliação 

 

Art. 2º A avaliação institucional, desenvolvida no âmbito da FAFIC, tem os seguintes objetivos: 

I - avaliar, sistematicamente, na sua totalidade e complexidade, o ensino, a pesquisa, a extensão e a 

gestão, desenvolvidos  sob a responsabilidade da FAFIC; 

II – levantar informações junto aos corpos discente, docente e administrativo sobre o desempenho 

dos diferentes setores da Instituição, com vistas a avaliar a qualidade dos serviços prestados pela 

FAFIC e verificar o alcance e cumprimento dos objetivos para os quais foi criada; 

III – subsidiar os dirigentes da FESC e da FAFIC com informações que lhe permitam manter ou 

corrigir o rumo das atuações de pessoas e órgãos, de modo a fazê-las, sempre, prestadoras de 

serviços de qualidade, nas áreas do ensino, da extensão, da pesquisa e da gestão, satisfazendo, 

assim, seus clientes internos e externos, bem como a comunidade maior onde ambas se encontram 

inseridas. 

 

CAPÍTULO III 

Da Construção, Mandato e Funcionamento 

 

Art. 3º A Comissão Própria de Avaliação – CPA compõe-se, no mínimo, dos seguintes membros: 

I. 01 (um) coordenador 

II. 01 (um) representante do corpo docente 

III. 01 (um) representante do corpo técnico-administrativo 
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IV. 01 (um) representante do corpo discente, regularmente matriculado e indicado pelos seus pares; 

V. 01 (um) representante da coordenação pedagógica e; 

VI. 01 (um) representante, da sociedade civil, sem vínculo empregatício com a Unidade de Ensino; 

§1º O Coordenador da CPA será indicado pelo Diretor da Instituição de Ensino e nomeado por meio 

de portaria específica. 

§2º Os membros serão indicados pelo Diretor da FAFIC e nomeados por meio de portaria 

específica. 

§3º Todos os membros que compõem a Comissão Própria de Avaliação da IES terão mandato de 

dois anos, podendo ser reconduzidos. 

§4º O mandato do membro do inciso IV do caput deste artigo cessará quando o representante perder 

a condição de discente da Instituição. 

 

Art. 4º A Comissão Própria de Avaliação reunir-se-á ordinariamente, uma vez ao mês, conforme 

calendário estabelecido ao final de cada ano, ou em caráter extraordinário quando convocada pelo 

seu Coordenador ou pela maioria de seus membros. 

§1º As reuniões serão convocadas com antecedência mínima de quarenta e oito horas, 

mencionando-se os assuntos da pauta. 

§2° Em caso de urgência, o prazo de convocação poderá ser reduzido, podendo a pauta ser 

comunicada verbalmente, devendo a Coordenação justificar o procedimento. 

§3° As reuniões ocorrerão quando se obtiver maioria absoluta de seus membros. 

§4° Serão consideradas aprovadas as propostas que obtiverem a maioria absoluta de votos dos 

membros da Comissão. 

§6° De cada reunião será lavrada ata que, se aprovada, será assinada pelo Coordenador e demais 

membros presentes. 

 

Art. 5º O comparecimento às reuniões, exceto do membro representante da sociedade civil, será 

obrigatório. 

§1° O desligamento de qualquer membro da Comissão ocorrerá sempre que não houver 

cumprimento de tarefas específicas e de prazos estabelecidos para a sua realização, sem justificativa 

plausível, mediante discussão e aprovação por maioria absoluta do total dos membros, em reunião 

ordinária, devendo o Coordenador notificar o segmento correspondente, para que, imediatamente, 
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ocorra a substituição. 

§2° Perderá o mandato o membro que, sem causa aceita como justa, faltar a três reuniões 

consecutivas ou a cinco alternadas. 

§3° Deverão ser abonadas as faltas do estudante que, em decorrência de sua participação em 

reuniões da Comissão Própria de Avaliação, tenha se ausentado de atividades acadêmicas de seu 

curso, conforme determina o parágrafo 5º do Artigo 7º da Lei 10.861 de 14/04/04. 

§4° Depois de cessado o mandato, os membros da CPA receberão certificados de participação pelo 

tempo de exercício da função. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Tipologia 

 

Art. 6º Os processos avaliativos a serem desenvolvidos no âmbito da FAFIC obedecerão aos 

seguintes tipos de avaliação: 

I. dos professores, realizada pelos alunos; 

II. dos setores e recursos postos à disposição da comunidade acadêmica, realizada por professores e 

alunos; 

III. dos corpos docente e discente, realizada pelos órgãos próprios da FAFIC; 

IV. dos professores, realizada pelas coordenações de curso, juntamente com a Direção da FAFIC; 

V. das coordenações de cursos, realizada pela Direção da FAFIC e pelos professores; 

VI. auto-avaliação discente; 

VII. auto-avaliação docente. 

 

Parágrafo único. Os órgãos e comissões responsáveis pelo processo avaliativo terão, 

obrigatoriamente, que observar e considerar os resultados de avaliações externas realizadas pelo 

MEC, por Colégios Profissionais e por outras instituições capacitadas para realizá-las. 

 

Art. 7º A critério da Diretoria da FAFIC, poderão ser desenvolvidas outras avaliações, de 

conformidade com necessidades e oportunidades surgidas. 
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CAPÍTULO V 

Da Periodicidade 

 

Art. 8º As avaliações institucionais serão realizadas, pelo menos, semestralmente, em datas a serem 

fixadas pela Direção da Instituição. 

 

CAPÍTULO  VI 

Da Execução 

 

Art. 9º As avaliações serão promovidas pela Comissão Permanente de Avaliação Institucional – 

COPAI e conduzidas por comissões designadas expressamente para tal fim, pela Direção da FAFIC. 

Parágrafo único. Eventualmente, a promoção de mais de uma avaliação poderá ser atribuída a uma 

mesma comissão. 

 

Art. 10º Os critérios, itens, instrumentos e tabelas de pontuação, referentes às avaliações, serão 

elaborados pelas comissões que deles prestarão conta em relatórios a serem apresentados à Direção 

da FAFIC. 

 

CAPÍTULO VII 

Da Confidencialidade 

 

Art. 11º Os relatórios e demais informações obtidas através dos processos de avaliação estarão 

sujeitos ao mais estrito critério de confidencialidade, e sua divulgação somente poderá ocorrer 

mediante determinação expressa da Direção, que julgará a oportunidade de fazê-la. 

 

Art. 12º Será considerada falta grave, passível, portanto, de punição na forma da lei, todo e qualquer 

ato praticado por servidor da FAFIC que concorra para a quebra do caráter de confidencialidade dos 

resultados de avaliação institucional. 
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CAPÍTULO VIII 

Das Ações Acadêmico-administrativas 

 

Art. 13º. Os resultados das avaliações serão disponibilizados para aqueles setores que têm de 

planejamento, de decisão ou de execução, a fim de serem ratificados os procedimentos até então 

aprovados e observados ou, eventualmente, com o propósito de introduzir e implementar as 

mudanças em métodos, técnicas, ações, equipamentos e pessoal que se fizerem necessárias. 

 

CAPÍTULO IX 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 14º. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo órgão competente da FAFIC. 

 

 


