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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO  

EDITAL INTERNO 01/2019 

CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA DE REPRESENTAÇÃO 

DISCENTE - 2020/2022 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA)  é um órgão composto por todos os 

setores da comunidade acadêmica (docentes, discentes, funcionários técnico-

administrativos) e representantes da sociedade civil organizada, que tem por 

finalidade principal a implementação do processo interno de avaliação da faculdade, 

além da sistematização e a prestação das informações solicitadas pela Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). Sua finalidade é 

construtiva e formativa, visando a melhoria dos resultados, além de auxiliar a gestão 

na tomada de decisão e na elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI). 

O artigo 11 da Lei 10.861/2004 determina que cada instituição de ensino 

superior, pública ou privada, constituirá Comissão Própria de Avaliação - CPA com 

as atribuições de condução dos processos de avaliação internos da instituição, de 

sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP, obedecidas 

as seguintes diretrizes: I – constituição por ato do dirigente máximo da instituição de 

ensino superior, ou por previsão no seu próprio estatuto ou regimento, assegurada a 

participação de todos os segmentos da comunidade universitária e da sociedade 

civil organizada, e vedada a composição que privilegie a maioria absoluta de um dos 

segmentos; II – atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos 

colegiados existentes na instituição de educação superior.  
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A partir desse embasamento, a CPA vem a público convocar os discentes 

matriculados no curso de medicina da Univaço para a escolha dos membros 

representantes que comporão a Comissão Própria de Avaliação 2020/2022. As 

inscrições serão de acordo com as normas abaixo descritas: 

 

1 DO OBJETIVO 

1.1 O presente Edital tem por objetivo estabelecer normas e procedimentos 

necessários à realização da escolha dos representantes discentes para o mandato 

de dois anos - vigência 2020-2022. 

1.2 O processo de escolha se realizará para a nomeação de dois representantes do 

segmento Discente. 

1.4 A forma de escolha será por meio de eleição entre os pares.  

2 DA INSCRIÇÃO 

2.1 A partir da data de publicação deste edital, estará disponível no setor de 

Comunicação da Univaço a Ficha de Inscrição (ANEXO I), que deverá ser 

preenchida e assinada pelos discentes interessados em se candidatar ao cargo. O 

prazo para a candidatura é até o dia 25/11/2019. 

3 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

3.1 Poderão se inscrever como candidatos à representação da categoria discente 

todos os estudantes regularmente matriculados na Instituição. 

3.2 Os alunos eleitos como representantes discentes deverão ser capazes de 

exercer o cargo por dois anos e ter disponibilidade para participar de reuniões 

mensais, na Univaço,  em dias e horários definidos pelos membros da CPA. 

3.3 O candidato deverá contemplar perfil com as seguintes características:  

observador, assíduo, participativo e construtivo para contribuir com o processo de 
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avaliação institucional, visando a melhoria da qualidade do ensino e, 

consequentemente, da concretização da missão institucional. 

 

4 DA ELEIÇÃO 

4.1 A eleição iniciará dia 26/11/2019 e será encerrada dia 05/12/2019 às 15:00 

horas. Neste período, os votos serão depositados em uma urna, que estará no setor 

de Comunicação da Univaço. 

4.2  Os dois candidatos com maior número de votos serão eleitos. 

4.3 Em caso de empate, os critérios utilizados para seleção serão:  

4.3.1 Períodos iniciais terão prioridade.  

4.3.2 Idade mais avançada terá prioridade.  

4.3.3 Disponibilidade de tempo de acordo com a carga horária do aluno.  

4.4 Cada aluno poderá votar apenas UMA vez.  

5 DO RESULTADO 

5.1 O resultado será divulgado no site institucional e redes sociais da Univaço. 

6 DOS RECURSOS 

6.1 Os recursos deverão ser impetrados no setor de comunicação, assinados e 

dirigidos à CPA, protocolado e atender ao modelo do Anexo II. 

6.2 O recurso deverá conter a indicação dos fatos que o justifique. 

6.3 A comissão irá analisar o mérito do recurso, devendo adotar medidas 

necessárias. 
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7 DA HOMOLOGAÇÃO 

7.1 A homologação será feita pela CPA da Univaço. 

 

8 DA NOMEAÇÃO 

8.1 A nomeação dos novos membros será formalizada por Portarias 

Individualizadas, emitidas pela Diretoria Geral da Univaço. 

9 DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 O Regimento Interno da Comissão Própria de Avaliação encontra-se disponível 

para consulta do interessado na sala da CPA. 

9.2 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

9.3 A Comissão Própria de Avaliação da Univaço reserva o direito de decidir 

internamente sobre os casos omissos deste edital. 

 

Ipatinga, 22 de novembro de  2019 

 

Leonardo de Araújo Lopes 

Coordenador da Comissão Própria de Avaliação 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO SEGMENTO: DISCENTE 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Eu, _____________________________________________, matrícula no 

____________, venho, por meio deste, requerer minha inscrição para participar do 

processo de escolha dos representantes do segmento Discentes, a fim de compor a 

Comissão Própria de Avaliação – CPA desta Instituição pelo mandato de dois anos. 

Declaro está ciente do Edital de Convocação e Normas que regem este processo, 

bem como declaro estar de acordo com o seu cumprimento. 

 

Ipatinga, MG______ de Novembro de 2019. 

 

____________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO II 

PEDIDO DE RECURSO QUANTO AOS RESULTADOS 

DADOS DO REQUERENTE: 

NOME COMPLETO: ______________________________________________ 

CONTATO: ___________________________ 

SOLICITAÇÃO/ JUSTIFICATIVA 

(Usar letra legível) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

IPATINGA,MG _____ de Novembro de 2019. 

_____________________________ 

Assinatura do Requerente 

PARECER:  

(   ) DEFERIDO (   ) INDEFERIDO 

_____________________________ 

Assinatura da Coordenação da CPA 


