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Faculdade EBRAMEC 

Comissão Própria de Avaliação 
   

EDITAL 01/2019 – EDITAL DE ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO 

PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA/EBRAMEC) PARA O PERÍODO 2019-2020. 

 

A CPA é a (Comissão Própria de Avaliação). A foi criada com o proposito de realizar 

o processo de auto avaliação da nossa Instituição, que exige o envolvimento de toda a 

comunidade acadêmica. 

Esse sistema de avaliação foi instituído pelo SINAES - Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior por meio da lei 10.861 de 14/04/2004, e foi 

regulamentada pela Portaria CEETEPS-GDS nº 1305, de 31-5-2016. 

A auto avaliação realizada pelos membros da CPA tem como finalidade buscar a 

melhoria da qualidade do ensino tecnológico, na infraestrutura, na orientação da 

expansão da sua oferta, a consolidação da função social do ensino superior e o 

desenvolvimento Institucional consistindo em um processo contínuo, sistêmico e 

participativo. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1 nos termos da Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que regulamenta o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e o regulamento da CPA, são 

atribuições da Comissão Própria de Avaliação – CPA/EBRAMEC: 

 

I. Avaliar as seguintes dimensões da EBRAMEC:  

 

       a) a missão e o plano de desenvolvimento institucional;  

       b) a política para o ensino, a pesquisa, e a extensão;  

       c) a responsabilidade social da Instituição;  

       d) a infraestrutura física, em especial a do ensino, pesquisa e biblioteca;  

       e) a comunicação com a sociedade;  

        f) a organização e gestão da Instituição;  

       g) o processo de auto avaliação;  

       h) as políticas de atendimento ao estudante;  

        i) as políticas de pessoal e; 

        j) sustentabilidade financeira. 
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II. Desenvolver estudos e análises, visando o fornecimento de subsídios para a fixação, 

aperfeiçoamento e modificação da política da avaliação institucional da Faculdade 

EBRAMEC.  

III. Propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria continua do 

processo de avaliação institucional. 

IV. Prestar informações solicitadas pelo INEP e elaborar relatórios. 

 

2. DO OBJETIVO    

 

2.1 A elaboração do Edital tem por objetivo formalizar o processo de eleição dos 

representantes que irão compor a Comissão Própria de Avaliação – CPA da Faculdade 

Tecnológica EBRAMEC. 

2.2 O objetivo do Edital é estabelecer procedimentos e normas necessárias para a 

realização do processo eletivo dos membros representantes dos Docentes, Discentes, 

Corpo Técnico-administrativo e representante da Comunidade Externa para compor 

Comissão Própria de Avaliação da EBRAMEC.    

  

3. DA COMPOSIÇÃO DA CPA 

 

Art. 1º. À CPA compete a coordenação geral do processo eleitoral dos membros, 

podendo reeleger-se por mais uma gestão, conforme segue:  

 

I – Representantes Docentes e Técnicos Administrativos  

      a) 01 (um) representantes dos Docentes Efetivos e 01 (um) suplente,  

        b) 01 (um) representante do Técnico Administrativo.  

 

II – Representantes Discentes  

a)  01 (um) representantes dos Discentes. 

 

III – Representantes da Sociedade Civil  

a) 01 (um) representante da sociedade civil indicados pelo Conselho Superior.  

 

II. DAS INSCRIÇÕES 



 
 
 
 
 
 
 

3 

 

 
Faculdade EBRAMEC 

Comissão Própria de Avaliação 
   

 

Art. 2º. Poderão candidatar-se membros do Corpo Docente, Técnico Administrativo e 

Discente do quadro da EBRAMEC, atualmente em efetivo exercício na Instituição ou 

matriculado, no caso de discente. 

Art. 3º. As inscrições dos candidatos deverão ser realizadas pessoalmente através de 

formulário que será disponibilizado na secretaria da EBRAMEC, a assinatura dever ser 

legível.  

§ 1º. A inscrição deverá ser solicitada no período entre as 00h:00min do dia 02 de 

setembro de 2019 às 23h:59 min do dia 06 de setembro de 2019, devendo a comissão 

acusar o recebimento até o final do período das inscrições. 

§ 2º. Não serão aceitas inscrições com rasuras, faltando dados e/ou ilegíveis e/ou fora 

do período de inscrição. 

 

III. DOS CANDIDATOS 

 

Art. 4º. Para exercer o mandato de representante dos docentes e dos Técnicos 

Administrativos na CPA, o colaborador NÃO poderá: 

a) ser Presidente da IES,  

b) exercer cargo de direção na IES; 

c) estar afastado de sua função; 

d) estar afastado para cursos de capacitação; 

e) ter sido penalizado com nenhum tipo advertência nos últimos 6 (seis) meses;  

 

Art. 5º. Para exercer o mandato de representante dos discentes na CPA, o estudante 

NÃO poderá: 

       a) ter sofrido advertência ou suspensão, por força de processo disciplinar, nos 

últimos 6 (seis) meses;  

       b) estar com sua matrícula trancada;  

       c) estar cursando o último semestre; 

       d) ter presença irregular durante o semestre, 

 

IV. DOS VOTANTES 
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Art. 6º. Poderão votar todos os Docentes e Técnico Administrativos, do quadro 

permanente em efetivo exercício na EBRAMEC, bem como os membros do corpo 

Discente que estejam regularmente matriculados nos cursos de Educação Superior de 

Graduação, Tecnólogos e nos cursos de acupuntura.  

 

OBS: NÃO será aceita a candidatura dos alunos que estão matriculados somente 

em cursos livres fornecidos pela EBRAMEC. 

 

VI. DOS RESULTADOS 

 

Art. 8º. Encerrada a apuração, o resultado final será divulgado internamente a todos os 

colaboradores via e-mail, será colocado no quadro de avisos da IES e no site da IES na 

aba CPA – Eleições. 

I – Serão considerados eleitos o candidato mais votado. 

II – Havendo empate entre os segmentos de servidores, a vaga ficará com o candidato 

que tiver maior tempo de efetivo exercício na Instituição. Persistindo o empate, ficará 

com a vaga o candidato com a maior idade. No caso do segmento discente, a vaga 

ficará para o candidato cuja data de matrícula ativa seja a mais antiga. Persistindo o 

empate, ficará com a vaga o candidato com a maior idade. 

III – para interposição de recursos, será dado um prazo de 24 (vinte e quatro) horas a 

contar do horário de divulgação dos resultados, devendo o referido recurso ser enviado 

à CPA através do e-mail cpa@ebramec.edu.br 

IV – Compete à Comissão CONSU examinar os recursos interpostos. 

 

VII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 9º. Não havendo o preenchimento das vagas, a nomeação dar-se-á por meio de 

indicação da Diretoria Geral da EBRAMEC. 

Art. 10º. Para ciência dos (as) candidatos (as), aos membros da Comissão Própria de 

Avaliação, incubem: 

I – Comparecer com pontualidade às reuniões; 

II – Atender às solicitações da Presidência, cumprindo com presteza e eficiência as 

tarefas que lhes forem confiadas; 
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III – Estudar com atenção todas as etapas do processo de auto avaliação, emitindo 

parecer com clareza e honestidade; 

IV – Participar de todas as etapas do processo de auto avaliação, compreendendo a 

sua responsabilidade na Comissão; 

V – Participar das reuniões previstas nos processos de avaliações externas dos cursos 

presenciais e a distância dentro da IES; 

VI – Tomar parte nas reuniões, apresentar propostas, indicações, requerimentos, 

emendas e discutir qualquer assunto pertinente aos trabalhos da CPA; 

VII – Solicitar, por intermédio da Presidência, informações de qualquer órgão da IES, 

sobre assunto de interesse da CPA/IES, necessárias às atividades de auto avaliação; 

VIII – Solicitar, por intermédio da Presidência, todo o material e subsídios necessários 

às tarefas a serem executadas. 

IX – Manter a urbanidade nas reuniões entre as diferentes categorias, ali representadas. 

 

Art. 11. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Própria de 

Avaliação. 

 

 

CALENDÁRIO DO PROCESSO ELEITORAL PARA MEMBROS DA CPA 

 

Atividade Período  

Convocação da Eleição 20/09/2019 à 30/09/2019 

Período de inscrição dos candidatos 02/09/2019 à 09/09/2019 

Período reservado para campanha dos candidatos 02/09/2019 à 09/09/2019 

Dias das eleições 10/09/2019 à 11/09/2019 

Divulgação do resultado preliminar das eleições 12/09/2019 

Prazo para interposição de recursos 13/09/2019 

Divulgação do resultado final das eleições 16/09/2019 

 

Alan de Carvalho Gonçalves 

Presidente da Comissão Eleitoral 

 

_______________________________________ 

 


