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RESOLUÇÃO Nº 09/2017 DO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

CEPE/ESCS 

 

DISPÕE SOBRE O REGULAMENTO DA 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA 

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA 

SAÚDE/ESCS 

 

 

 

O COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CEPE DA ESCOLA 

SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ESCS no uso das competências conferidas pelo 

Regimento da ESCS em seu art. 9º, RESOLVE: 

 

Art. 1º. Aprovar o Regulamento da Comissão Própria de Avaliação/CPA da ESCS, na forma 

do Anexo. 

 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na presente data. 

 

Brasília, 28 de junho de 2017. 

  

 

PAULO ROBERTO SILVA 

CEPE/ESCS/FEPECS 

PRESIDENTE 
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ANEXO 

REGULAMENTO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. O processo de avaliação interna ou autoavaliação da Escola Superior de Ciências da 

Saúde (ESCS) é coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), de acordo com a 

legislação em vigor e conforme processo de constituição estabelecido no presente 

Regulamento. 

Art. 2º. O presente Regulamento Interno disciplina os aspectos relativos à Comissão Própria 

de Avaliação – CPA, da Escola Superior de Ciências da Saúde, de acordo com o disposto na 

Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 e regulamentada pela Portaria/MEC nº 2051, de 09 de 

julho de 2004, nos artigos 14 e 15 do Regimento da ESCS e demais legislações aplicáveis. 

Parágrafo Único. A CPA tem atuação autônoma em relação aos Órgãos Colegiados da 

instituição. 

CAPITULO II 

DA COMPETÊNCIA 

 

Art. 3º. A ESCS, por meio da Comissão Própria de Avaliação - CPA deve assegurar 

mecanismos de avaliação institucional interna, de sistematização e de prestação das 

informações solicitadas pelos órgãos educacionais, observando: 

I - análise global e integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, 

finalidades e responsabilidades sociais da ESCS; 

II - o caráter público de todos os procedimentos; 

III - o respeito à identidade de cada curso; 

IV - a participação do corpo social da instituição – discente e docente dos cursos de 

graduação, do corpo técnico-administrativo – membro da sociedade civil e um representante 

da mantenedora. 
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Art. 4º. A avaliação das atividades da ESCS tem por objetivo identificar o seu perfil e o 

significado de sua atuação, por meio de seus cursos, programas, projetos e setores, 

considerando: 

I - a missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

II - a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e respectivas formas de 

operacionalização, incluídos os procedimentos para a produção acadêmica, as bolsas de 

pesquisa, de monitoria e demais atividades; 

III - a responsabilidade social da ESCS, sua contribuição em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória intelectual, 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 administrativo, seu 

aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas ações de trabalho; 

VI - a organização e gestão da ESCS especialmente o funcionamento e representatividade do 

Colegiado e das Comissões de Currículos, sua independência e autonomia na relação com a 

mantenedora e a participação dos segmentos da comunidade acadêmica nos processos 

decisórios; 

VII - infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação; 

VIII - políticas de atendimento aos estudantes; 

IX - garantia de sua inserção efetiva na rede da SES-DF. 

§ 1º. Cabe à Comissão Própria de Avaliação definir a forma, a periodicidade e os 

instrumentos utilizados para o Processo de Avaliação Institucional. 

 

CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO, MANDATO E FUNCIONAMENTO 

 

Art. 5º A CPA é um órgão de representação acadêmica, composta por membros da 

comunidade acadêmica e integrada pelos seguintes membros:  

I. 2 (dois) representantes titulares do corpo discente, com matrícula ativa e (1) um suplente; 

II. 2 (dois) representantes titulares do corpo docente e (1) um suplente; 
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III. 2 (dois) representantes titulares corpo técnico-administrativo e (1) um suplente;  

IV. 1 (um) representante titular da sociedade civil organizada e (1) um suplente; 

V. 1 (um) representante titular da mantenedora e (1) um suplente. 

§ 1º. Fica vedada a existência de maioria absoluta por parte de qualquer um dos segmentos 

representados.  

§ 2º. Os membros titulares e suplentes, previstos nos incisos I, II e III, são indicados pelos 

seus pares. 

§ 3º. O membro titular e suplente, previsto no inciso IV, são indicados pelo Conselho de 

Saúde do Distrito Federal. 

§ 4º. O membro titular e suplente, previsto no inciso V, são indicados pelo Diretor Executivo 

da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. 

§ 5º. Os membros indicados terão seus nomes homologados pelo Colegiado de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – CEPE/ESCS. 

§ 6º. Dentre os membros titulares homologados pelo CEPE/ESCS, será indicado o 

Coordenador e o Vice-Coordenador da CPA, pelo Diretor-Geral da ESCS. 

§ 7º. O membro titular é indicado com seu suplente, o qual substituirá o titular em suas 

ausências ou impedimentos. 

§ 8º. O mandato dos membros é de dois anos, permitida uma única recondução consecutiva. 

 

Art. 6º. A CPA reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada dois meses e, 

extraordinariamente, quando convocada por seu coordenador ou por, pelo menos, um terço de 

seus membros titulares. 

 

Art. 7º. As reuniões serão convocadas com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de 

antecedência e iniciará com a presença da maioria simples dos membros. 

§ 1º. Declarada aberta a reunião e caso não haja a presença do quórum previsto, a reunião 

iniciará com qualquer número de presentes. 

§ 2º. As deliberações serão tomadas com a maioria simples dos votos dos membros presentes 

à reunião. 
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CAPÍTULO IV 

DA EXECUÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO 

 

Art. 8º. O processo de avaliação interna, coordenado pela CPA deverá ser divulgado à 

comunidade acadêmica. 

Art. 9º. A CPA terá pleno acesso a todas as informações institucionais, dentro de suas 

competências, exceto as que envolverem sigilo. 

Art. 10. A CPA poderá requerer informações sistematizadas de todas as unidades 

administrativas da ESCS e da sua mantenedora. 

Art. 11. A mantenedora da ESCS fornecerá à CPA as condições materiais, de infraestrutura e 

recursos humanos necessários à condução de suas atividades. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12. Os relatórios da CPA serão aprovados em reuniões ordinárias e apresentados ao 

CEPE. 

Art. 13. Os casos omissos neste regulamento serão encaminhados pela CPA para deliberação 

do CEPE. 

Art. 14. Este regulamento poderá ser modificado no todo ou em parte, com aprovação pelo 

CEPE. 

Art. 15. O presente regulamento entra em vigor na presente data. 

 


