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EDITAL DE ELEIÇÃO PARA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO Nº 01/2019 
 
 
 

 

A COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) da FAHESA/ITPAC Palmas, mantida pelo 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos S/A, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

torna pública a Convocação de Eleições para compor o quadro de integrantes da CPA, mediante as 

normas estabelecidas neste edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1. O presente edital tem por objetivo de tornar público o processo de escolha dos representantes da 

Comissão Própria de Avaliação – CPA, de acordo com o Regimento Interno da FACULDADE DE 

CIÊNCIAS HUMANAS, ECONÔMICAS E DA SAÚDE - ITPAC PALMAS. 

 

1.2. Nos termos da Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que regulamenta o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), a CPA tem por finalidade elaborar processos de avaliação 

periódica da ITPAC PALMAS que contemplem a análise global e integrada do conjunto de dimensões, 

estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais da gestão. 

 

1.3. São atribuições da CPA, conforme consta do Regimento Interno da FAHESA/ITPAC Palmas, em 

seu art. 33: 

 

I. realizar seminários, reuniões, painéis, e outros para sensibilizar os membros dos diversos 

segmentos sobre a importância da avaliação, e a participação de cada um deles nesse processo;  

II. criar, desenvolver e manter uma cultura de avaliação no meio acadêmico;   

III. elaborar o projeto de avaliação institucional;  

IV. criar subgrupos de apoio em cada segmento;  

V. coordenar a implementação do projeto de avaliação;  

VI. efetuar o levantamento de dados e informações pertinente ao processo de avaliação;  

VII. construir relatórios parciais e finais para análise dos resultados;  

VIII. prover o INEP de todas as informações sobre o projeto, sua implementação e resultados;  

IX. divulgar os resultados da avaliação para todos os segmentos representativos da CPA;  
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X. realizar o balanço crítico ao final de cada avaliação, propondo melhorias para os pontos 

deficientes encontrados;  

XI. atualizar o projeto de avaliação sempre que se fizer necessário;  

XII. manter o regimento atualizado de acordo com as novas legislações.  

XIII. planejar e implementar junto aos setores avaliações contínuas voltadas a qualidade de 

processos e serviços;  

XIV. analisar as avaliações externas afim de junto aos responsáveis por cada indicador, 

desenvolver estratégias para atendimento das insuficiências apontadas;  

XV. trabalhar de forma colaborativas com gestores da IES;  

XVI. documentar as ações desenvolvidas de forma a evidenciá-las.  

§1º Na ausência do coordenador da comissão, o órgão será presidido pelo membro com maior 

tempo na Instituição.  

§2º A comissão terá reuniões ordinárias periódicas, ou extraordinárias por convocação do 

coordenador ou solicitação expressa de pelo menos dois terços de seus membros.  

§3º As pautas das reuniões mensais serão adiantadas ao final de cada encontro, no caso de 

outros assuntos, serão encaminhadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito horas), 

dispensado o prazo no caso de justificada urgência do assunto e no caso de reuniões 

extraordinárias. Nesses casos a pauta deverá ser comunicada via e-mail institucional. 

 

2. DAS VAGAS 

 

2.1. O processo eleitoral ocorrerá para a ocupação das seguintes vagas na Comissão Própria de 

Avaliação: 

 

a) 02 (duas) vagas para representante do corpo docente; 

b) 01 (uma) vaga para representante do corpo discente; 

d) 01 (uma) vaga para representante da sociedade civil organizada. 

 

3. DO PROCESSO ELEITORAL 

 

3.1. Das vagas para representante do corpo docente 

 

3.1.1. Baseando-se no princípio isonomia e da representatividade, será eleito 1 (um) candidato por curso.  
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3.1.2. O Colegiado de cada curso da FAHESA/ITPAC Palmas elegerá 1 (um) membro para compor 

Comissão Própria de Avaliação.  

3.1.3. O resultado da eleição do colegiado será apresentado pelo coordenador de cada curso. 

3.1.4. A indicação deve vir acompanhado de documento que comprove o aceite do indicado. 

 

3.2. Da vaga para representante do corpo discente. 

 

3.2.1. Baseando-se no princípio isonomia e da representatividade, será eleito 1 (um) candidato por curso. 

Como a CPA já possui um membro discente do curso de Medicina, este processo eleitoral estará aberto 

apenas para os alunos do curso de Odontologia. 

3.2.2. Os alunos regularmente matriculados no curso de Odontologia, que pretendem compor a 

Comissão Própria de Avaliação, deverão realizar a inscrição de sua candidatura entre os dias 16 a 19 de 

setembro de 2019, no do site da CPA https://www.itpacpalmas.com.br/sites/cpa/noticias ou diretamente 

na sala da CPA na FAHESA/ITPAC Palmas – Quadra 202 sul Rua NSB Conjunto 02 Lote 3 - Palmas – 

TO. 

3.3.3. As inscrições serão homologadas no dia 20 de setembro de 2019.  

3.3.4. A forma de escolha do membro da CPA é a eleição entre seus pares em um único turno. 

3.3.5. A votação ocorrerá nos dias 24 e 25 de setembro de 2019, de forma online, através o link que será 

disponibilizado para todos os alunos regularmente matriculados. 

3.3.6. A apuração será realizada dia 26 de setembro de 2019. 

3.3.7. O candidato com maior percentual dos votos válidos será considerado eleito. 

3.3.8. Havendo empate entre os candidatos concorrentes a mesma categoria de representação, o critério 

de desempate será maior tempo no curso e maior idade, nessa ordem. 

3.3.9. O resultado da apuração dos votos será divulgado no dia 27 de setembro de 2019. 

 

3.3. Da Vaga para representante da sociedade civil organizada 

 

3.3.1. A Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (FESP) indicará o nome do membro que irá 

compor a vaga de representante externo da sociedade civil organizada. 

3.3.2. Indicação será homologada pela CPA do ITPAC Palmas no dia 27 de setembro de 2019. 

 

4. Disposições Finais 

 

4.1. A duração do mandato será de 2 (dois) anos, permitido uma recondução. 
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§1º A perda da condição de discente implica no imediato término da condição de membro da CPA, 

com o mandato sendo complementado pelo segundo lugar eleito pelo segmento.   

§2º A perda da condição de docente da /ITPAC Palmas implica no imediato término da condição de 

membro da CPA, com o mandato sendo complementado pelo segundo lugar eleito pelo segmento. 

4.2. A posse do membro eleito ocorrerá no dia 27 de setembro de 2019, mediante Portaria da Direção 

Geral da instituição, devendo constar a data da eleição, os nomes dos referidos membros eleitos, 

com suas respectivas categorias, bem como a data de vencimento dos respectivos mandatos. 

 

 

Palmas, 12 de setembro de 2019. 
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