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Universidade Federal do Reconcavo da Bahia

Conselho Universitario

RESOlUCAO N° 004/2012

Dispoe sobre a aprova«ao do Regimento
da Comissao Propria de Avalia«ao - CPA
da UFRB.

o Presidente do Conselho Universitario - CONSUNI da Universidade

Federal do Rec6ncavo da Bahia - UFRB, no uso de suas atribuigoes legais e tendo em

vista a deliberagao extraida da sessao extraordinaria, realizada em 31 de outubro de

2012;

Art. 1° Aprovar 0 Regimento da Comissao Propria de Avaliagao - CPA da

UFRB, conforme Anexo Unico desta Resolugao.

Art. 2° Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as

disposigoes em contrario.

I Soledade Nac f
eitor

Presidente do Gonselho Unive itario
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MINUTA DO REGIMENTO DA COMISSAO PROPRIA DE AVALIACAO-

CPA DA UFRB

Art. 1°0 presente Regimento contem as disposigoes basicas sobre as atividades

da Comissao Propria de Avaliagao (CPA) da Universidade Federal do Reconcavo da

Bahia - UFRB, prevista na Lei nO10.861, de 14 de abril de 2004, regulamentada pela

Portaria do Ministerio da Educagao - MEC nO2051, de 19 de julho de 2004.

Paragrafo Unico. A Comissao Propria de Avaliagao tera atuagao permanente e

autonoma em relagao aos Conselhos Superiores e demais Orgaos Colegiados da

instituigao, conforme previsto pela Lei nO10.861/2004, bem como do Art.7°,§ 1° da

Portaria N° 2.051/2004 do MEC.

Art. 2°A Comissao Propria de Avaliagao - CPA,orgao suplementar da

Reitoria, e uma Comissao permanente responsavel pelo planejamento,

desenvolvimento, coordenagao e supervisao da Polltica

de Autoavaliagao Institucional da UFRB, conforme determinam a legislagao

pertinente. (Lei 10.861/2004, art. 11. Portaria MEC nO2.051/2004, Art. 7°. PDI/UFRB

2010-2014, p. 151).
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Art. 3° A Comissao Pr6pria de Avaliagao - CPA conduz 0 processo de avaliagao

interna que tera por finalidades:

I - gerar subsldios para a tomada de decisao inerente aos processos de

planejamento estrategico, tatico e operacional da UFRB;

II - contribuir para a construgao e consolidagao de urn sentido comum de

universidade contemplando os aspectos sociais, politicos, filos6ficos e eticos da agao e

da gestao institucional;

III - a implantagao de uma cultura de autoavaliagao pautada em processo

reflexivo, sistematico, formativo, transparente e continuo;

IV - contribuir com a realizagao de processo partilhado de produgao de

conhecimento sobre a UFRB, que torne posslvel a revisao e 0 aperfei<;oamento de

praticas, tendo como referemcias 0 Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e 0

Projeto Pedag6gico Institucional- PPI;

V - promover a analise continua das agoes educativas de forma crltica e

abrangente.

Art. 4° A Comissao Pr6pria de Avalia<;ao-CPA na condugao do processo

de autoavalia<;ao na UFRB devera basear-se nos seguintes princfpios norteadores:

I - participa<;aode todos os segmentos da comunidade academica e da sociedade

civil organizada na composigao da CPA, legitimada por processo eleitoral.

II - atuagao autonoma e independente.

III - autoavaliagao institucional participativa, transparente, processual e

formativa.
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I - planejar, desenvolver, coordenar e supervisionar a execugao da Polftica

de Autoavaliagao Institucional da UFRB;

II - promover e apoiar os processos de avaliagao internos, integrando-os aos

processos de avaliagao externa;

III - prestar informagaes sobre a Autoavaliac;:aoInstitucional ao Instituto Nacional

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anlsio Teixeira - INEP, sempre que solicitada;

IV - divulgar os resultados do processo partilhado de produc;:aode conhecimento

sobre a UFRB, de modo a tornar posslvel a revisao e 0 aperfeic;:oamentode praticas,

referenciadas no Plano de Oesenvolvimento Institucional - POI e 0 Projeto Pedagogico

Institucional - PPI.

Art. 6° A Comissao Propria de Avaliac;:ao- CPA tera como foco 0 processo de

avaliac;:ao interna, que abrange todo 0 funcionamento da UFRB, considerando-se as

diferentes dimensaes institucionais constituintes de sua organicidade, expressadas no

Plano de Oesenvolvimento Institucional - POI e no Projeto Pedagogico Institucional -
PPI.

I - Conduzir os processos internos de avaliac;:aoda instituic;:ao,considerando as

dimensaes de analise previstas na Lei N. 10.861, de 14 de abril de 2004, Artigo 3°, bem

como as especificidades da UFRB, devendo apreciar:
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a - 0 cumprimento dos principios, finalidades e objetivos institucionais;

b - a missao e 0 plano de desenvolvimento institucional;

c - a polftica para 0 ensino, a pesquisa, a pos-graduagao, a extensao e as

respectivas formas de operacionalizagao, inclufdos os procedimentos para estfmulo a
produgao academica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades;

d - a responsabilidade social da instituigao, considerada especialmente no que

se refere a sua contribuigao em relagao a inclusao social, ao desenvolvimento

economico e social, a defesa do meio ambiente, da memoria cultural, da produgao

artfstica e do patrimonio cultural;

e - a comunicagao com a sociedade;

f - as polfticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo tecnico-

administrativo, seu aperfeigoamento, desenvolvimento profissional e suas condig6es de

trabalho;

9 - a organizagao e a gestao da instituigao, especialmente, 0 funcionamento e

representatividade dos colegiados, sua independencia e autonomia na relagao com a

mantenedora, e a participagao dos segmentos da comunidade universitaria nos

processos decisorios;

h - a infraestrutura ffsica, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca,

recursos de informagao e comunicagao;

i - 0 planejamento e avaliagao, especialmente os processos, resultados e

eficacia da autoavaliagao institucional;

j - as polfticas de atendimento aos estudantes;

k - a sustentabilidade financeira, tendo em vista 0 significado social da

continuidade dos compromissos na oferta da educagao superior.

II - Proceder acompanhamento e avaliagao sistematicos e regulares envolvendo 0

corpo discente, docente, tecnico-administrativo, gestores e a comunidade externa;

III - Promover a Autoavaliagao Institucional

formativa;
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IV - Fomentar a cultura de Autoavaliagao na UFRB, por meio de agoes de

mobilizagao e divulgagao para a comunidade academica;

V - dentificar as praticas e polfticas de exito e os insucessos na UFRB, para fins

de replanejamento;

VI - Levantar subsidios para a tomada de decisao por parte dos 6rgaos

competentes, no sentido de aumentar, permanentemente, a eficacia institucional, a

efetividade academica e social da UFRB;

VII - Sistematizar e prestar informagoes solicitadas pelo Instituto Nacional de

Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP, no ambito do Sistema Nacional de

Avaliagao da Educagao - SINAES;

VIII - Sistematizar informagoes visando 0 aperfeigoamento das Polfticas

de Autoavaliagao Institucional da UFRB;

IX - Elaborar, analisar e encaminhar, as instancias competentes, relat6rios e

pareceres referentes ao processo de autoavaliagao, garantindo 0 sigilo dos

respondentes (corpo docente, corpo discente, corpo tecnico administrativo e

comunidade externa);

X - Divulgar os resultados da autoavaliagao as comunidades interna e externa a

Instituigao, por meio de relat6rios e outras agoes, visando fomentar a reflexao e a

autoconsciencia institucional;

XII - Participar de todas as reunioes com as comissoes externas de avaliagao

designadas pelo INEP para avaliagao dos cursos e da UFRB, quando solicitada;
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XIII • Colaborar com os orgaos proprios da UFRB no planejamento dos programas

de Autoavaliagao Institucional, quando solicitada.

Art. 8° A composigao da Comissao Propria de Avaliagao - CPA devera levar em

consideragao os seguintes aspectos:

I - Representagao paritaria de cada segmento da comunidade universitaria

(discente, servidores docentes e servidores tecnico-administrativos) de cada Centro de

Ensino que comp6e a estrutura multicampi da UFRB;

II - Participagao dos membros legitimada por meio de processo eleitoral em

cada segmento da comunidade academica;

III· Participagao voluntaria dos membros;

IV - Participagao voluntaria de membros da sociedade civil organizada, indicados

por orgaos / entidades da sociedade civil organizada das cidades que a UFRB possui

campi.

Art. go Sera institufda uma Comissao Eleitoral da CPA, composta por

representante indicado pelo CONSUNI, representantes das entidades sindicais dos

servidores docentes, dos servidores tecnico-administrativos e do orgao representativo

estudantil (Diretorio Central de Estudantes, ou entidade equivalente), para conduzir 0

processo de eleigao para os membros da Comissao Propria de Avaliagao.

Paragrafo unico. A Comissao Eleitoral sera nomeada por meio

de Portaria expedida pelo Gabinete da Reitoria e seguira as normas constantes no

Edital de Eleigao para a escolha dos componentes da Comissao Propria de Avaliagao

da Universidade Federal do Rec6ncavo da Bahia.

rtJ\
I
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Art. 10 A Comissao Pr6pria de Avaliagao - CPA devera ser designada por ato do

dirigente maximo da instituigao por meio de Portaria da Reitoria da UFRB, devendo ter

a seguinte composigao:

I- 06 (seis) representantes titulares dos servidores docentes do quadro efetivo

e 06 (seis) suplentes, eleitos por seus pares, Iimitando-se a indicagao de apenas 02

(dois) servidores docentes por Centro de Ensino;

,,- 06 (seis) representantes titulares dos servidores tecnico-administrativos do

quadro efetivo e 06 (seis) suplentes, eleitos por seus pares, limitando-se a indicagao de

apenas 02 (dois) servidores tecnicos por Centro de Ensino;

'" - 06 (seis) representantes titulares do corpo discente matriculados em cursos

de graduagao e/ou p6s-graduagao stricto-sensu e 06 (seis) suplentes que nao possuam

previsao de formatura / defesa de dissertagao e/ou tese nos pr6ximos 12 (doze) meses,

eleitos por seus pares, limitando-se a indicagao de apenas 02 (dois) discentes por

Centro de Ensino;

IV - 05 (cinco) representantes da sociedade civil organizada e 05 (cinco)

suplentes, indicados por 6rgaos / entidades da sociedade civil organizada das cidades

que a UFRB possui campi, limitando-se a apenas 02 (dois) representante por cidade.

Art. 11 A Coordenagao Geral da Comissao Pr6pria de Avaliagao - CPA devera

ser exercida por urn membro representante dos servidores docentes, escolhido em

regime de votagao entre os membros titulares eleitos por seus respectivos pares.

§1° Serao constitufdas Setoriais da CPA, em cada Centro de Ensino, compostas

por representantes: dos docentes, de servidores tecnico-administrativos, dos discentes

e os representantes da sociedade civil.

§2° 0 membro suplente do docente eleito pelos membros titulares para ocupar a

fungao de Coordenador Geral da CPA assumira, automaticamente, a fungao de

Membro docente titular na Subcomissao Setorial da CPA da qual faz parte.
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Art. 12 A Coordenagao Geral da Subcomissao Setorial de Avaliagao - CPA, em

cada Centro de Ensino, devera ser exercida por um membro representante dos

servidores docentes ou um servidor tecnico-administrativo, escolhido em regime de

votagao entre os membros titulares eleitos por seus respectivos pares.

Paragrafo unico. 0 Coordenador de cada Subcomissao Setorial sera 0

representante do Centro de Ensino na Comissao Central da CPA.

Art. 13 Os membros titulares das Subcomiss6es Setoriais da CPA que

representam os servidores tecnico-administrativos, os discentes e os representantes da

sociedade civil, em regime de consenso ou de votagao, indicarao um membro de cada

segmento para representarem suas respectivas categorias na Comissao Central da
CPA.

Art. 14 A homologagao dos nomes para a candidatura dos Membros da

CPA, enviados pelas respectivas instancias de representagao docente, de servidores

tecnico-administrativos e discentes, e a representagao da sociedade civil, devera

cumprir os prazos estabelecidos no edital de eleigao da CPA.

Paragrafo unico. Na hip6tese de ausencia de inscritos dentro do prazo

estabelecido pelo edital de eleigao para a composigao da Comissao Pr6pria de

Avaliagao - CPA, cabera aos Diretores de Centro e/ou ao Reitor, a prerrogativa da

indicagao de nomes para a composigao da CPA nos respectivos segmentos da

comunidade academica.

Art. 15 A carga horaria de dedicagao semanal dos membros da comunidade

academica, eleitos e empossados como Membros da Comissao Pr6pria de Avaliagao -

CPA, sera institucionalmente respaldada, seguindo a seguinte escala:

I - Coordenador Geral - 20h semanais;

,,- Coordenador da Subcomissao Setorial - 10 horas semanais;
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III - Membro Docente Titular - 06 horas semanais;

IV - Membro Tecnico-administrativo Titular - 06 horas semanais;

V - Membro Discente Titular - 06 horas semanais.

Paragrafo unico. A carga horaria do membro discente titular devera estar

devidamente normatizada e compatibilizada com a proposta de creditagao de carga

horaria para atividades academicas complementares, ficando ao encargo do CONAC-

Camara de Ensino de Graduagao, proceder tal regulamentagao.

Art. 16 0 respaldo institucional para efeito do registro da carga horaria de

dedicagao a Comissao Propria de Avaliagao - CPA levara em consideragao as

seguintes especificidades.

I - A carga horaria dos servidores docentes e tecnico-administrativos, eleitos

como membros titulares da CPA, sera registrada, nos respectivos Pianos Individuais de

Trabalho, como atividades administrativas ou de pesquisa;

II - A carga horaria dos servidores tecnico-administrativos, eleitos como

membros titulares, sera computada a carga horaria de dedicagao semanal pelo chefe

do setor ao qual 0 servidor e subordinado;

III - A prerrogativa de redugao da carga horaria docente em atividades de ensino

em decorrencia do exercfcio da fungao de Coordenador Geral ou de Coordenador da

Subcomissao Setorial da CPA sera definida por regulamentagao especffica contida na

Resolugao CONAC 003/2008;

IV - A carga horaria dos membros discentes aos trabalhos da CPA

sera computada como Carga Horaria de Atividades Complementares para fins de

integralizagao curricular.

Art. 17 Fica vedada a concessao de bonificagoes financeiras em forma de

Fungoes Gratificadas (FGs) e/ou Cargo de Diregao (CDs) a qualquer membro da CPA,

seja ele coordenador ou nao.
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Art. 180 mandato dos membros do corpo docente, tecnico-administrativo e da

sociedade civil na Comissao Propria de Avaliac;:ao - CPA sera de 2 (dois) anos,

podendo haver reconduc;:aopor igual perfodo.

Art. 190 mandato do representante do corpo discente sera de 1 (urn) ano, nao

sendo permitida a reconduc;:ao.

Art. 20 Nao sera permitida a renovac;:aode mais de dois terc;:osdos membros da

CPA num intervalo inferior a dois anos.

Art. 21 Perdera 0 mandato 0 Membro da Comissao Propria de Avaliac;:ao- CPA

que:

1- deixar de participar, consecutivamente ou nao, sem justificativa aceita pela

Comissao, de mais de 2 (duas) reuni6es no perfodo de urn semestre, e/ou;

II - deixar de cumprir as atribuic;:6ese responsabilidades inerentes aos membros

da Comissao, e/ou;

III - 0 membro docente ou tecnico administrativo que for afastado totalmente das

atribuic;:6esna UFRB;

IV - 0 membro docente ou tecnico administrativo que for exonerado da UFRB;

V - 0 membro discente que nao se matricular no perfodo de seu mandato;

VI - 0 membro que seja condenado per crime de qualquer natureza, com

sentenc;:atransitada e julgada.

Art. 22 A perda do mandato a que se refere 0 Art. 22° se efetivara a partir da data

da decisao da Comissao Propria de Avaliac;:ao- CPA.
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§1° A vacancia sera oficialmente declarada por decisao da Comissao Propria de

Avaliagao - CPA e formalizada por deliberagao da Coordenagao Geral.

§2° Nos casos de vacancia de um membro titular, automaticamente seu suplente

assume a fungao de membro titular na Comissao Propria de Avaliagao -CPA.

TiTULO V - DA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA, FUNCIONAMENTO E

REUNIOES DA CPA

Art. 23 A Comissao Propria de Avaliagao - CPA tera a seguinte organizagao

administrativa:

I -

II -

UFRB.

Comissao Central da CPA, localizada na sede da UFRB;

Subcomissoes Setoriais da CPA, localizadas em cada Centro de Ensino da

Art. 24 A Secretaria Administrativa da Comissao Central da CPA tera a seguinte

estrutura de apoio administrativo:

I - 01 (um) secretario (a) administrativo (a) permanente.

II - 02 (dois) servidores tecnico-administrativos permanentes, sendo que pelo

menos 01 (um) devera ter experi€mcia em estatfstica e analise de dados.

Paragrafo Unico. Cabera ao Conselho Universitario a designagao de um setor

administrativo da UFRB para fornecer 0 pessoal de apoio tecnico-administrativo

conforme preve 0 caput do presente artigo.

(
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I - 01 (um) Coordenador Geral;

II - 06 (seis) Coordenadores das Subcomiss6es Setoria'ls;

III - 01 (um) representante titular do corpo tecnico-administrativo;

IV - 01 (um) representante titular do corpo discente;

V - 01 (um) representante titular da sociedade civil.

I - 01 (um) coordenador de Subcomissao Setorial;

II - 01 (um) representante titular do corpo docente e 01 (um) suplente;

III - 01 (um) representante do corpo tecnico-administrativo e 01 (um) suplente;

IV - 01 (um) representante do corpo discente e 01 (um) suplente;

V - 01 (um) representante da sociedade civil organizada e 01 (um) suplente.

I - propor alterag6es no Regimento;

II - deliberar sobre quest6es a ela pertinentes;

III - formalizar a destituigao e/ou a substituigao de seus membros, nas situag6es

previstas no artigo 22°, deste Regimento;

IV - elaborar, anualmente, 0 calendario das reuni6es ordinarias;

V - coordenar a realizagao do estudo de autoavaliagao em ambito institucional;

VI - elaborar, anualmente, os Relatorios de Autoavaliagao Institucional;

VII - promover reuni6es com a comunidade academica para discutir quest6es de

interesse coletivo, sempre que for solicitada ou que se fizer necessario;

VIII - apreciar, dentro dos prazos estabelecidos, as materias apresentadas a
Comissao;

IX - desempenhar outras atividades que Ihe forem atribufdas, na area da sua

competencia.
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Art. 28 Compete ao Coordenador Geral da Comissao Propria de Avaliagao -

CPA:

I - convocar e presidir as reuniaes;

,,- representar a CPA em ambito Institucional e externo;

III - distribuir, para exame dos membros, os processos e as proposigaes que

exijam pronunciamento;

IV - designar subcomissaes e grupos de trabalho, fixando-Ihes as atribuigaes e

prazos, respeitadas as deliberagaes da CPA;

V - orientar os trabalhos e atividades dos servidores tecnico-administrativos

colocados a servigo da CPA.

I - participar das reuniaes da Comissao, contribuindo no estudo, nas

discussaes e na busca de solugaes de consenso;

,,- exercer 0 direito de voto nas tomadas de decisao;

III - relatar, mediante emissao por escrito de parecer, a ser submetido a
aprovagao da Comissao, as materias que Ihe tenham sido encaminhadas pelo

Coordenador Geral;

IV - participar de Comissaes Especiais designadas pelo Coordenador Geral;

V - manter 0 enderego profissional e de correio eletronico atualizados, junto a
Secretaria Administrativa da Comissao;

I - prestar todo 0 apoio tecnico necessario aos trabalhos da Comissao;

,,- participar de todas as reuni6es da Comissao, registrando em ata apropriada,

de forma clara e sucinta, as apreciagaes e decisaes da Comissao;
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III - colaborar na elaboragao tecnica e na divulgagao dos Relat6rios

de Autoavaliagao Institucional;

IV - Cooperar com a realizagfw tecnica do estudo de autoavaliagao em ambito

institucional;

V - prestar esclarecimentos e informag6es tecnicas necessarias ao

desenvolvimento dos trabalhos, quando solicitadas pelos membros;

VI - manter os registros das atas regularmente e providenciar a divulgagao das

deliberag6es e resolug6es da CPA, nas formas par esta estabelecidas, no portal da

CPA;

VII - manter contato e prestar informag6es das atividades da CPA aos membros

ausentes as reuni6es;

VIII - zelar pelo bom funcionamento da secretaria;

IX - receber e enviar os expedientes;

X - executar outras tarefas, pertinentes as suas atividades, que Ihe forem

atribufdas pelo Coordenadar Geral.

I - deliberar sobre quest6es pertinentes ao setar;

II - realizar, sob supervisao da Comissao Geral, estudos de autoavaliagao no

ambito do Centro de Ensino;

III - elaborar, semestralmente, Relat6rios Setoriais das autoavaliagao realizadas

no contexto do Centro de Ensino;

IV - realizar, sob supervisao da Comissao Central da CPA, os estudos

de autoavaliagao no seu Centro de Ensino;

V - promover reuni6es com a comunidade academica de seu Centro de Ensino

para discutir quest6es de interesse coletivo, sempre que far solicitada ou que se fizer

necessario;

VI - apreciar, dentro dos prazos estabelecidos, as materias apresentadas a sua

subcomissao;

(
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VII - desempenhar outras atividades que Ihe forem atribuidas, na area da sua

competencia.

Art. 32 Compete aos Coordenadares das Subcomissaes Setoriais, representantes

dos Centros de Ensino:

I - convocar e presidir reuniaes no ambito da sua coordenagao setorial;

II - representar a CPA no Centro de Ensino;

III - coardenar 0 processo de avaliagao interna no seu Centro de Ensino;

IV - distribuir, para exame dos membros, os processos e as proposigaes que

exijam pronunciamento;

V - designar subcomissaes e grupos de trabalho, fixando-Ihes as atribuigaes e

prazos, respeitadas as deliberagaes da Comissao Central da CPA;

VI - fornecer subsidios a Comissao Central da CPA;

VII - representar 0 Coordenador Geral da CPA no seu Campus, quando

solicitado;

VIII - participar das Reuniaes da Comissao Central da CPA, quando

convocado.

I - participar das reuniaes da Subcomissao Setorial, contribuindo no estudo,

nas discussaes e na busca de solugaes de consenso;

II - exercer 0 direito de voto nas tomadas de decisao em ambito da

Subcomissao Setarial;

III - relatar, mediante emissao par escrito de parecer, a ser submetido a
aprovagao da Subcomissao Setorial, as materias que Ihe tenham side encaminhadas

pelo Coordenador da Subcomissao Setorial;

IV - participar de Comissaes Especiais designadas pelo

Coordenador da Subcomissao Setarial;
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v - manter 0 enderego profissional e de correia eletronico atualizados, junto a
Secretaria Administrativa da CPA.

I - manter-se informado sobre 0 desenvolvimento dos trabalhos dos seus

respectivos titulares;

,,- assumir a fungao de membro titular nos casos previstos pelo presente

Regimento.

Art. 35 A Administragao Central da UFRB proporcionara os meios, as condigoes

materiais e recursos de pessoal para 0 funcionamento da Comissao Propria de

Avaliagao - CPA, assim como toda a infra-estrutura administrativa necessaria para este

fim.

Art. 36 A iniciativa de proposigoes de materias ou trabalhos a Comissao Propria

de Avaliagao - CPA, por seus Membros ou por outros servidores da UFRB, devera ser

oficialmente encaminhada em documento escrito e protocolado na Secretaria

Administrativa da CPA.

Art. 37 A Comissao Propria de Avaliagao - CPA podera solicitar a quem de direito,

desde que notificado 0 Chefe do Setor, a realizagao de diligencias e providencias

necessarias a elucidagao de assuntos que Ihe forem encaminhados, podendo

solicitar.

I - consultoria de tecnicos especializados da Instituigao ou de outros orgaos

publicos e/ou privados, mediante autorizagao da Administragao Superior da UFRB.
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II - informagoes de servidores, mediante a anu€mcia da chefia imediata, para

dirimir duvidas sobre qualquer materia que suscite esclarecimentos ou aperfeigoe os

seus trabalhos.

III - documentagao e informagao aos orgaos da Instituigao, respeitadas as de

carater sigiloso, assim definidas na legislagao vigente.

Art. 38 A Comissao Propria de Avaliagao - CPA, por meio da coleta de dados,

com periodicidade diferenciada, procedraa as seguintes atividades:

I - avaliagao semestral dos componentes curriculares, cujo publico-alvo e a

comunidade docente e discente (pesquisa de campo);

II - avaliagao anual das viv€mcias academico-universitarias, cujo publico-alvo e a

comunidade de servidores docentes, servidores tecnico-administrativos e discentes

(pesquisa de campo);

III - avaliagao anual da imagem institucional junto a comunidade externa nas

cidades em que a UFRB possui Centros de Ensino (pesquisa de campo);

IV - avaliagao anual dos Relatorios de Gestao emitidos pelos orgaos e setores da

administragao central e setorial da UFRB (analise documental).

Art. 39 Apos 0 autoestudo, a Comissao Propria de Avaliagao - CPA elaborara os

seguintes relatorios:

I - relatorios setoriais de autoavaliagao dos cursos de graduagao e pos-

graduagao da UFRB a serem enviados, semestralmente, aos coordenadores de

colegiado dos cursos de Graduagao e Pos-graduagao, para encaminhamento e

divulgagao, considerados os criterios de confidencialidade previstos;

II - relatorios setoriais de autoavaliagao das vivencias academico-universitarias,

a serem enviados anualmente, aos coordenadores de colegiado dos cursos de

Graduagao e Pos-graduagao e Diretores de Centro para encaminhamento e

divulgagao considerados os criterios de confidencialidade previstos;
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III - relatorios parciais de autoavaliagao institucional, a serem encaminhados

anualmente ao INEP e disponibilizados no portal da CPA, no sftio eletronico da UFRB,

para toda a comunidade academica e sociedade em geral, considerados os criterios de

confidencialidade previstos;

IV· relatorios finais de autoavaliagao institucional, a serem encaminhados

trienalmente ao INEP e disponibilizados no portal da CPA, no sftio eletronico da UFRB,

para toda a comunidade academica e sociedade em geral, considerados os criterios de

confidencialidade previstos.

Art. 40 A Comissao Propria de Avaliagao - CPA fara reunioes semestrais, em

ambito institucional e/ou dos Centros de Ensino, com 0 objetivo de apresentar e discutir

os dados provenientes dos estudos de autoavaliagao com a comunidade academica,

contribuindo assim, para 0 aumento da autoconsciencia institucional e para a geragao

de subsldios para a tomada de decisao.

Art. 41 Os dados provenientes dos estudos de autoavaliagao institucional

realizados pela Comissao Propria de Avaliagao - CPA poderao ser solicitados, por seus

Membros ou par outros servidores da UFRB, para fins de produgao intelectual

(apresentagao de trabalhos em eventos cientfficos, elaboragao de artigos, capftulos de

livros, livros etc.), desde que tal solicitagao seja encaminhada oficialmente em

documento escrito e protocolado na Secretaria Administrativa da CPA, e respeitados os

criterios de confidencialidade previstos.

Paragrafo unico. As solicitagoes de que tratam 0 caput deste artigo serao

apreciadas pela Comissao Central da Comissao Propria de Avaliagao - CPA, que

devera emitir parecer circunstanciado sobre a pertinencia do atendimento total ou

parcial das mesmas, sempre considerando 0 anonimato dos respondentes e

preservagao da instituigao.
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Art. 42 Todas as materias, decisoes e deliberagoes referentes aos processos

inerentes a Autoavaliagao Institucional deverao ser apreciadas e aprovadas pela

Comissao Central da CPA.

Art. 43 A Comissao Central da CPA reunir-se-a ordinariamente uma vez por

bimestre e, extraordinariamente, por convocagao do Coordenador Geral ou por

solicitagao de 2/3 (dois tergos) dos seus Membros.

Art. 44 As Subcomissoes Setoriais da Comissao Propria de Avaliagao -CPA

reunir-se-ao ordinariamente uma vez por mes e, extraordinariamente, por convocagao

do Coordenador da Subcomissao Setorial ou por solicitagao de 2/3 (dois tergos) dos

seus Membros.

Art. 45 As reunioes da Comissao Propria de Avaliagao - CPA dar-se-ao em

carater publico e serao norteadas pelas seguintes rotinas.

I - as reunioes terao inicio com a presenga da maioria simples de seus

Membros, nos primeiros 15 (quinze) minutos do horario estabelecido no offcio de

convocagao e, transcorrido este prazo, com qualquer numero de presentes;

/I - as reunioes ordinarias serao realizadas nos dias e horarios estabelecidos no

calendario de reunioes da CPA (Comissao Central e Subcomissoes Setoriais), a ser

planejado na primeira reuniao do ana;

11/ - a pauta das reunioes ordinarias sera divulgada com antecedencia minima de

48 (quarenta e oito) horas;

IV - as reunioes extraordinarias serao convocadas com antecedencia minima de

03 (tres) dias, podendo este prazo ser reduzido, em caso de urgencia, com previa e

ampla divulgagao de sua pauta.
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Art. 46 As materias apreciadas pela Comissao Pr6pria de Avaliagao - CPA

deverao ser, prioritariamente, aprovadas por consenso entre os Membros, sendo

aberta votagao nos casos em que 0 consenso nao for alcangado, seja no ambito da

Comissao Central ou das Setoriais.

§2° As materias para as quais for aberta a votagao, serao consideradas

aprovadas por maioria simples dos Membros da CPA.

§3° Cabera ao Coordenador (Geral ou Setorial) 0 voto de qualidade em caso de

empate.

Art. 47 Serao lavradas atas de todas as reunioes (Gerais e Setoriais) que, ap6s

aprovadas, serao divulgadas no portal da CPA no site da UFRB.

Art. 48 Cabera a CPA reger-se por este Regimento, observadas a legislagao

pertinente e 0 POI da UFRB.

Art. 49 Com a instituigao da Comissao Pr6pria de Avaliagao - CPA fica vedado 0

funcionamento de outras qualquer comissao, no ambito da UFRB, com finalidades

similares.

Art. 50 Os trabalhos da Comissao Pr6pria de Avaliagao - CPA sac considerados

prioritarios para seus Membros sobre quaisquer outras atividades da Instituig8.o,exceto

convocagoes expedidas pelo Reitor ou pelos Oiretores dos Centros de Ensino em cujos

membros estao lotados.
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Art. 51 Qualquer setor da Universidade, mediante a ciemcia do superior

responsavel, podera solicitar a presenga de membros da Comissao Propria de

Avaliagao - CPA em reuni6es, desde que solicitada a Coordenagao Geral, com

antecedencia minima de 3 (tres) dias uteis.

Art. 52A Comissao Propria de Avaliagao - CPA devera manter a comunidade da

UFRB informada de suas principais atividades e resolug6es, por meio da publicagao

das mesmas, divulgadas no portal da CPA no site da UFRB.

Art. 53 0 presente Regimento podera sofrer alterag6es e adaptag6es, desde que

propostas oficialmente a Comissao Propria de Avaliagao - CPA, sob as seguintes

circunstancias.

1- Por solicitagao de 2/3 (dois tergos) de seus Membros;

,,- Por solicitagao do Conselho Universitario.

Art. 54 Os casos omissos serao resolvidos pelo Coordenador Geral da Comissao

Propria de Avaliagao - CPA que, apos consulta e votagao no ambito da Comissao

Geral da CPA, que emitira parecer sobre tais casos.

Art. 550 comparecimento as reuni6es e obrigatorio para os membros titulares da

CPA, e tem precedencia sobre qualquer outra atividade, exceto quanto aos membros

representantes da sociedade civil.

Art. 560 presente Regimento entrara em vigor na data da publicagao de sua

aprovagao pelo Conselho Universitario da UFRB, revogadas as disposig6es em

contrario.
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