
 
 

  

REGULAMENTO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO  

  

DAS DIRETRIZES GERAIS 

  

 Art. 1º.  O presente Regulamento se constitui no documento regulador da Comissão Própria 

de Avaliação (CPA), da Faculdade Herrero, em conformidade com a Legislação vigente. 

  

Art 2º.  A CPA terá atuação autônoma em relação a Conselhos e demais Órgãos 

Colegiados Existentes na Faculdade Herrero e obedecerá às diretrizes e finalidades do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) a partir dos seguintes 

pressupostos:  

I. Melhoria da qualidade da educação superior; 

II. Orientação da expansão da oferta da educação superior; 

III. Aumento permanente da eficácia e capacidade institucional e efetividade 

acadêmica e social; 

IV. Aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais com a região e 

o país; 

V. Promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade e 

à afirmação da autonomia e da identidade institucional. 

  

Art. 3º. A avaliação da Faculdade Herrero terá por objetivo identificar o seu perfil e o 

significado de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e 

setores, considerando, sobretudo os seguintes aspectos:  

I. A missão e o plano de desenvolvimento institucional 

II. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, às bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 

modalidades; 

III. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente o 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; 

IV. A comunicação com a sociedade; 

V. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho; 

VI. A organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento, 

representatividade e responsabilidade das unidades colegiadas, sua 

independência e autonomia, garantindo-se a participação dos seguimentos da 

comunidade universitária nos processos decisórios; 

VII. Infraestrutura física, especialmente a de ensino, pesquisa e extensão, 

bibliotecas, recursos de informação e de comunicação; 

VIII. Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia 

da auto-avaliação institucional; 

IX. Políticas de atendimento aos estudantes; 

X. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior 

  

DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

DA ATRIBUIÇÃO E COMPETÊNCIA 

  

Art. 4º. A CPA da Faculdade Herrero tem atribuição e competência de conduzir os 

processos de avaliação internos e de sistematização bem como de prestação das 

informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) cabendo a ela:    

I. Conduzir os processos de avaliação da instituição: 

a) elaborar o Projeto de Autoavaliação Institucional, formulando os objetivos, 

a metodologia e os procedimentos, respeitando o perfil, a missão, os 

objetivos, as metas, e as estratégias da Instituição;  

b) demonstrar a toda a comunidade acadêmica as finalidades da Avaliação 

Institucional;  



 
 

c) esclarecer a importância do processo de Avaliação Institucional como 

instrumento norteador das ações e transformações necessárias ao pleno 

desenvolvimento da Instituição;  

d) planejar o processo de Avaliação Institucional, para que o mesmo ocorra 

de maneira participativa, coletiva, livre de ameaças, seja crítico e 

transformador;  

e) garantir o sigilo, viabilizar a eficácia do banco de dados, das informações 

coletadas no processo de Avaliação Institucional, e decidir sobre o acesso 

às informações coletadas no processo de Avaliação Institucional;  

f) assegurar que o processo de Avaliação Institucional ocorra de forma 

contínua e permanente, criando uma “cultura de avaliação” a médio e 

longo prazos;  

g) garantir que os resultados do processo de Avaliação Institucional sejam 

amplamente divulgados e encaminhados às comunidades interna e 

externa à Instituição.  

II. Sistematizar e prestar informações solicitadas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no âmbito do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES);  

III. Elaborar, analisar e encaminhar, às instâncias competentes, relatórios e 

pareceres referentes ao processo de auto-avaliação;  

IV. Sistematizar informações visando o aperfeiçoamento das políticas de 

avaliação;  

V. Propor ações para a melhoria do processo de Avaliação Institucional.  

 

DA COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO 

  

Art. 5º A CPA terá a seguinte composição:  

I. Coordenador da comissão permanente de avaliação; 

II. Um representante e um suplente do corpo docente; 

III. Um representante do corpo discente e um suplente indicado pelo órgão 

representativo dos alunos e credenciado junto à Faculdade Herrero; 

IV. Um representante e um suplente do corpo técnico-administrativo; 



 
 

V. Um representante e um suplente da comunidade do Bairro do Portão, 

Município de Curitiba/PR. 

 

§1º. No ato deinstituição da CPA o Diretor indicará seu respectivo coordenador.  

§2º. Com exceção dos representantes indicados nas alíneas III e V deste artigo, os demais 

componentes da CPA são escolhidos pelo Diretor Geral da Faculdade Herrero. 

§3º. O secretário da CPA será escolhido por votação direta entre seus componentes 

§4º. O mandato dos membros da Comissão Própria de Avaliação - CPA será de 2 (dois) 

anos, podendo haver recondução por igual período.  

 

Art. 6º. A Comissão Própria de Avaliação - CPA reunir-se-á ordinariamente uma vez por 

trimestre e, extraordinariamente, por convocação do Coordenador ou por solicitação de 2/3 

(dois terços) dos seus Membros.  

§ 1º. As reuniões terão início com a presença da maioria simples de seus Membros, nos 

primeiros 15 (quinze) minutos do horário estabelecido no documento de convocação e, 

transcorrido este prazo, com qualquer número de presentes.  

§2º. As reuniões ordinárias serão realizadas nos dias e horários estabelecidos no calendário 

de reuniões da CPA, a ser planejado na primeira reunião do ano.  

§3º. A pauta das reuniões ordinárias será divulgada com antecedência mínima de 48 

(quarenta e oito) horas.  

§4º. As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 5 (cinco) 

dias, podendo este prazo ser reduzido, em caso de urgência, com prévia e ampla divulgação 

de sua pauta. Esta poderá ser comunicada verbalmente, desde que este procedimento seja 

justificado pelo Coordenador da CPA.   

 

Art. 7.As decisões da Comissão serão tomadas por maioria simples dos presentes. 

§1º. O processo de votação será aberto e nominal. 

§2º. Caberá ao Coordenador o voto de qualidade em caso de empate. 

 

Art. 8º.De cada reunião lavrar-se-á ata, que será assinada pelo Coordenador e pelos 

demais membros presentes à reunião. 



 
 

 

Art. 9º. O comparecimento às reuniões deverá ser prioritário sobre qualquer outra atividade, 

exceto aquelas previstas no regimento interno da instituição. 

§1º. Perderá o mandato o membro que, sem justificativa, faltar a duas reuniões consecutivas 

no período de um ano. 

§ 2º. Na vacância de mandato de Membro titular, assumirá a vaga o respectivo Suplente, 

que será empossado como Titular da CPA, mediante convocação escrita do coordenador, 

após a declaração oficial de vacância. 

 

Art. 10. Compete ao Coordenador da Comissão Própria de Avaliação - CPA:  

I. Convocar e presidir as reuniões;  

II. Representar a Comissão;  

III. Distribuir para exame dos membros os processos e as proposições queexijam 

pronunciamento;  

IV. Designar subcomissões e grupos de trabalho, fixando-lhes as atribuições, 

respeitadas as deliberações da CPA; e 

V. Orientar os trabalhos e atividades colocados a serviço da CPA; 

VI. Exercer o voto de desempate. 

VII. Firmar, após deliberação pela CPA, ofícios, formulários, relatórios de 

avaliação e outros documentos de prestação de informações ao SINAES; 

Parágrafo único. Na ausência do Coordenador, as reuniões da CPA serão presididas pelo 

secretário ou por pessoa por ele designada. 

 

Art. 11. A administração da Faculdade Herrero proporcionará os meios, as condições 

materiais e recursos de pessoal para o funcionamento da Comissão Própria de Avaliação - 

CPA, assim como toda a infraestruturaadministrativa necessária para este fim. 

 

 

 

 

 



 
 

DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

  

DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

  

Art. 12. Os instrumentos de Avaliação serão orientados, revisados e adequados, 

periodicamente, aos instrumentos de avaliação compilados e definidos pelo INEP e pelo 

SINAES. 

  

Art. 13. Os instrumentos de Avaliação serão apoiados nos princípios de construção e 

sustentação da Educação Superior, delineados nesta Resolução, com o atendimento à 

diversidade e às especificidades da Faculdade Herrero. 

  

Art. 14. Os órgãos de gerenciamento da Faculdade Herrero estarão obrigados a fornecer 

quaisquer informações e dados requeridos pela CPA, com vistas à consubstanciação do 

Relato Institucional 

  

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Art. 15. O processo interno de avaliação desde a elaboração conceitual até a confecção de 

relatórios, deverá ser divulgado para a comunidade acadêmica. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Art. 16.  Os dados, informações e preenchimento de formulários e de relatórios fornecidos 

ao INEP serão de inteira responsabilidade da CPA da Faculdade Herrero, nos termos da 

legislação vigente. 

 

Art. 17. O presente Regulamento poderá sofrer alterações e adaptações, desde que 

propostas oficialmente à Comissão Própria de Avaliação - CPA, sob as seguintes 

circunstâncias:  

I. Por solicitação de 2/3 (dois terços) de seus Membros; ou 

II. Por solicitação do Diretor-Geral da Faculdade Herrero. 

 



 
 

Art.18. Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador da Comissão Própria de 

Avaliação – CPA. 

 

Art. 19. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado da 

Comissão Própria de Avaliação – CPA e referendado pelo Conselho Superior e promulgado 

por ato do Diretor-Geral da Faculdade Herrero. 

 

Dr. Sergio Herrero Moraes 
Diretor Geral  

 


