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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 19/2020, de 29 de Outubro de 2020. 

 
 Aprova o Regulamento da Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna. 

 

 

O Presidente do Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, no uso de suas 

atribuições que lhe conferem o ato de autorização do Ministério da Educação, o ato da sua 

contratação e nomeação conforme Portaria IESA 01, de 1.º de agosto de 2020, o Regimento 

Interno da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna e, ainda, em consonância com a Lei 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, bem como com a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, 

CONSIDERANDO:  
 

 O Programa de autoavaliação da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASAI), seguindo 

as orientações gerais para a autoavaliação das Instituições de Ensino Superior por meio do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES); 

 A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Santo Agostinho - FASAI como órgão 

institucional responsável pela coordenação dos processos internos de avaliação da instituição, 

de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), de acordo com o artigo 14 da Lei 

nº 10.861, de 14 de abril de 2004; 

 a necessidade de regulamentar o funcionamento, as estruturas organizacional e funcional e as 

atribuições da Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, 

 

RESOLVE: 
 

 

Art. 1.º Aprovar o Regulamento da Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Santo Agostinho 

de Itabuna, constante do Anexo Único desta Resolução, aprovado pelo Conselho Superior da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna – FASAI. 

 

Art. 2.º Essa Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as 

disposições em contrário, especialmente o Regulamento da Comissão Própria de Avaliação em 

vigor até a presente data. 

 
Publicada em 29 de Outubro de 2020. 

 

Itabuna – Bahia, 29 de Outubro de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 



 

              
 

 

 
Avenida Ibicaraí, n.º 3270, Bairro Nova Itabuna, Itabuna – Bahia, CEP: 45.611-000 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

REGULAMENTO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

DA FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FASAI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

              
 

 

 
Avenida Ibicaraí, n.º 3270, Bairro Nova Itabuna, Itabuna – Bahia, CEP: 45.611-000 

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO (IESA)  

 

  

FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) COMISSÃO 
PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)  

  

 

Regulamento da Comissão Própria de Avaliação da 
Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (CPA-FASAI)  

  

CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

  

 

Art. 1º. A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Santo Agostinho - FASAI é 

responsável pela coordenação dos processos internos de avaliação da instituição, de 

sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), de acordo com o artigo 14 da 

Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. 

 

§1º O Programa de autoavaliação da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASAI) 

segue as orientações gerais para a autoavaliação das Instituições de Ensino Superior 

através do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Instituído 

pela Lei n.° 10.861, de 14 de abril de 2004, o SINAES se fundamenta na necessidade 

de promover a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão 

da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional, da sua efetividade 

acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento dos seus compromissos e 

responsabilidades sociais.   

  

§2º O desenvolvimento das atividades da CPA dar-se-á com autonomia em relação aos 

Conselhos e demais órgãos colegiados existentes nesta Instituição.  

  

Art. 2º. À CPA será garantido o apoio institucional para a realização plena do processo 

de autoavaliação da FASAI.  
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§1º A autoavaliação da FASAI terá como pressuposto, uma avaliação que permite a 

análise das interfaces e fluxos dos vários setores e cursos, possibilitando um diagnóstico 

mais orgânico dos processos, tendo como base o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) atendendo as dez dimensões 

preconizadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

 

§2º Os resultados obtidos no processo crítico reflexivo estarão integrados aos processos 

decisórios nos diversos âmbitos de gestão. 

 

§3º Para articular o modelo de gestão e os indicadores de qualidade às ações avaliativas, 

será feito um levantamento preciso de indicadores, que dependem essencialmente dos 

seus objetivos e das metas a serem alcançados, tudo em consonância com a Missão 

Institucional, aos seus princípios e valores.  

 

§4º A avaliação constitui-se em um eixo condutor institucional e da gestão, permitindo o 

acompanhamento e os ajustes necessários à execução do seu planejamento, conforme 

prevê um dos objetivos contidos em seu Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, 

qual seja: “o de garantir que os resultados da Avaliação Institucional sejam utilizados 

para reforçar, corrigir rumos, capacitar, embasar tomada de decisões, sempre em prol 

do aperfeiçoamento humano e intelectual de toda comunidade acadêmica”. 

 

§5º A avaliação própria terá um caráter contínuo e subsidiário, sendo neste caso, uma 

fonte de dados para a tomada de decisões, constituindo-se assim num guia para o 

aprimoramento, mudança ou manutenção das ações executadas ou a serem executadas 

na Instituição. Trata-se, portanto, de um processo “cíclico, criativo, renovador de análise, 

interpretação e síntese das dimensões que definem a Instituição” (INEP: 6; 2004).  

 

§6º A Comissão Própria de Avaliação – CPA/FASAI, terá como propostas avaliar, 

discutir, sugerir e monitorar as ações que deverão ser corrigidas na IES ao longo do 

processo, sendo uma constante, fazendo com que haja consenso das ações na 

comunidade acadêmica. 
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CAPÍTULO II  
DA COMPETÊNCIA  

  

Art. 3º. Compete à CPA: 

 

I – Estabelecer diretrizes e indicadores e conduzir a organização dos processos internos 

do Projeto de Avaliação Institucional; 

II – Elaborar, consolidar e executar os instrumentos avaliativos; 

III – Elaborar relatórios de resultados dos processos de Autoavaliação Institucional e 

encaminhá-los aos setores e/ou aos sujeitos avaliados; 

IV – Implementar as atividades necessárias à sensibilização da comunidade acadêmica 

para a importância da avaliação institucional e da participação de toda a comunidade 

nos processos avaliativos; 

V – Colaborar com os procedimentos de autoavaliação de cursos e áreas, cuja realização 

deverá estar pautada pelas diretrizes da CONAES e pelo projeto de autoavaliação 

institucional; 

VI – Assessorar cursos e áreas nos procedimentos de avaliação externa;  

VII – Solicitar devolutiva dos setores avaliados, objetivando o acompanhamento da 

apreensão dos resultados dos processos avaliativos bem como o encaminhamento de 

ações a partir desses resultados; 

VIII – Elaborar o Relatório Anual de Auto avaliação Institucional e apresentar 

recomendações às Diretorias da Instituição; 

IX – Arquivar, por pelo menos 5 (cinco) anos, os documentos gerados durante as 

avaliações;  

X – Apoiar e subsidiar o processo de Planejamento Institucional, bem como acompanhar 

o seu desenvolvimento; 

XI – Assegurar a continuidade do processo avaliativo e de uma cultura de avaliação; 

XII – Auxiliar a gestão acadêmica, caracterizando-se como ferramenta para a 

implantação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e demais projetos que se 

desenvolvam no âmbito da Instituição; 

XIII – Atuar em colaboração com as coordenações dos cursos, a fim de atender aos 

processos de regulação governamentais, no que diz respeito à auto avaliação dos cursos 
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de graduação e de pós-graduação; 

XIV – Elaborar e modificar seu Regulamento Interno, conforme a legislação vigente; 

Prestar as informações solicitadas pelo INEP, além de elaborar e enviar, no prazo 

previsto, o Relatório de avaliação interna;  

XV – Dar ampla divulgação de todas as suas atividades. 

XVI – Exercer as demais atribuições inerentes à natureza de sua competência. 

  

Parágrafo único – Para o cumprimento de suas atribuições, a CPA pode contar com o 

apoio operacional e logístico de integrantes do corpo docente e técnico-administrativo, 

designados pela Diretoria Geral, e com possibilidade de atribuição de carga horária 

específica para o exercício de suas funções. 

  

CAPÍTULO III  
DA CONSTITUIÇÃO E DO MANDATO  

  

Art. 4º Os integrantes da CPA devem ser designados, em números equitativos, entre 

aqueles que constituem a comunidade acadêmica (discentes, docentes e técnicos-

administrativos) e a sociedade civil organizada, em conformidade com o Art. 7º da Portaria 

INEP/MEC nº 2.051/2004, para mandato de 2 (dois) anos, podendo ser renovado 1 (uma) 

vez. 

 

§1º A CPA da FASAI se compõe dos seguintes membros, dentre os quais será escolhido 

um Coordenador:  

I. um representante do corpo docente;  

II. um representante do corpo discente, regularmente matriculado;  

III. um representante do corpo técnico-administrativo;  

IV. um representante da sociedade civil organizada, sem vínculo empregatício 

com a IES.  

 

§2º O Coordenador da CPA deverá ser um dos representantes da comunidade acadêmica 

da Instituição, entre docentes e técnicos-administrativos, a ser nomeado pelo Diretor Geral.  
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Art. 5º Os membros previstos nos I a III serão eleitos por seus pares e o membro previsto 

no item IV será aprovado pela Diretoria Geral da IES, após indicação de entidade civil 

organizada.  

  

Art. 6º A perda da condição de docente, de discente ou de técnico-administrativo implica no 

imediato término da condição de membro da CPA, com o mandato sendo complementado 

por outro representante cuja indicação deverá ser idêntica à do membro que se retira.  

 
CAPÍTULO IV  

DO FUNCIONAMENTO  
 

Art. 7º A CPA reunir-se-á, ordinariamente, no início e final de cada semestre letivo, e 

extraordinariamente, quando convocada por seu Coordenador ou por pelo menos um 

terço de seus membros.  

  

§1º A pauta das reuniões ordinárias será divulgada com antecedência mínima de 48 

horas.   

  

§2º As reuniões extraordinárias serão convocadas, com antecedência mínima de 48 

horas, com prévia e ampla divulgação de sua pauta.  

  

§3º O prazo de convocação das reuniões extraordinárias poderá ser reduzido, em caso 

de urgência, podendo a pauta ser comunicada verbalmente, desde que justificado o 

procedimento pelo Coordenador.   

  

§4º As reuniões da CPA serão presididas pelo Coordenador ou por um dos membros da 

Comissão, por ele previamente designado.  

  

§5º As reuniões serão instaladas quando se obtiver o quórum mínimo de metade mais 

um de seus membros.   

  

§6º As deliberações da CPA serão aprovadas sempre por maioria de votos favoráveis 

de seus membros presentes.  
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 §7º O Coordenador, em caso de empate, terá voto de qualidade.  

  

§8º As reuniões da CPA deverão ser secretariadas e suas discussões e decisões 

registradas em ata.  

  

Art. 8º O comparecimento às reuniões é obrigatório e, exceto quanto ao membro 

representante da sociedade civil, tem precedência sobre qualquer outra atividade.  

  

Parágrafo único. Em caso de coincidência de horário entre as reuniões da CPA e as 

atividades acadêmicas, o representante discente que compareça à primeira, terá direito 

à justificativa da falta e reposição dos trabalhos escolares, quando for o caso.  

  

Art. 9º A CPA será instalada em local cedido pela Direção e dotada dos recursos 

materiais e humanos necessários ao seu pleno funcionamento.  

  

Art. 10 A CPA deverá dar a mais ampla publicidade a todas as suas atividades.  

  

Art. 11 A CPA terá pleno acesso a todas as informações institucionais e poderá requerer 

informações sistematizadas de todas os setores da Faculdade.  

Parágrafo único. As informações solicitadas deverão ser fornecidas dentro do prazo 

estabelecido pela CPA.  

  

 
CAPÍTULO V  

DA ESTRUTURAÇÃO, DOS INSTRUMENTOS E DOS RESULTADOS DA 
AVALIAÇÃO 

  

 

Art. 12 O processo de Avaliação Institucional será estruturado e executado pela CPA, numa 

perspectiva de concepção avaliativa que privilegie o compromisso com o processo, tanto 

quanto com os resultados nas suas diversas etapas. E buscará, dentre outros pontos: 

 

I. a sensibilização da comunidade acadêmica; 
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II. a discussão dos parâmetros de avaliação; 

III. a elaboração/reestruturação dos instrumentos de avaliação com todos os 

segmentos; 

IV. a definição dos instrumentos e técnicas; 

V. a coleta de dados; 

VI. a aplicação dos instrumentos; 

VII. a tabulação dos dados da avaliação; 

VIII. o tratamento qualitativo-quantitativo da análise dos resultados; 

IX. a divulgação dos resultados; 

X. a indicação de ações para aprimoramento do setor; 

XI. a indicação de ações para aprimoramento do sistema da avaliação interna; 

XII. a emissão de relatórios; 

XIII. o planejamento e acompanhamento de ações para o aprimoramento dos processos. 

 

Art. 13 A CPA da FASAI utilizará como ferramenta instrumentos de avaliação formulários 

para o registro de demandas, bem como formulários de pesquisa específicos a cada 

segmento avaliador e a cada objeto avaliado.  

 

§1º A sistemática da avaliação acontece online, por meio de Plataforma Digital, com a 

disponibilização de formulários próprios a todos os segmentos investigados – discentes, 

docentes, coordenadores e colaboradores da IES.  

 

§2º Cada participante acessa a Plataforma com a sua matrícula com o acesso ao seu 

formulário específico. Em um segundo momento, os dados são armazenados em um banco 

de dados, permitindo-se o filtro para informações específicas por turma, curso e 

consolidado da IES. Após este processo, faz-se a análise dos dados que deverão ser 

repassados a cada segmento de maneira distinta e específica a cada um, com informações 

válidas e confiáveis, disponibilizadas por grupos de análise e disponíveis para consultas 

constantes. 

 

§3º A fim de possibilitar uma maior participação da sociedade civil, haverá avaliação 

constante realizada pela comunidade, por meio de pesquisas contínuas disponibilizadas 
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nos espaços de atendimento ao público externo, bem como por meio de tecnologias que 

permitam o recebimento de críticas, elogios e sugestões de melhorias. 

 

§4º Quanto aos resultados, para o segmento docente, suas avaliações são encaminhadas 

para os coordenadores de seus respectivos cursos para que façam o repasse ao grupo de 

professores. Para o segmento discente, os resultados são disponibilizados em forma de 

gráficos no portal acadêmico e repassados verbalmente para os líderes de turma nas 

reuniões de CA, para o repasse aos seus pares em sala de aula. Também são 

disponibilizados aos gerentes de setor os resultados dos grupos avaliados para a 

recondução dos processos e correção de rumos. Para os gestores, são encaminhados o 

consolidado da IES e relatórios, para gerenciamento e tomada de decisões institucionais. 

Esse círculo virtuoso, em construção, tem como eixo a Avaliação Institucional que é 

assumida por todos, em busca de níveis de excelência. 

 

§5º Para garantir maior acesso aos resultados, os dados consolidados serão divulgados, 

uma vez por semestre, à toda a comunidade acadêmica, bem como à sociedade em geral, 

por meio de plataformas digitais, como o canal da FASAI no YouTube, e pelas redes sociais, 

promovendo a garantia de uma relação dialógica constante. 

 

§6º As melhorias implementadas pela CPA, após análise dos resultados obtidos, serão 

indicadas à toda a comunidade acadêmica e à sociedade em geral, por meio de placas 

sinalizadoras. 

 

§7º O relatório geral de autoavaliação da FASAI, em versão parcial ou integral, conforme 

se trate de ano intermediário ou final do ciclo avaliativo será anualmente postado no sistema 

e-mec, conforme determina o art. 61-D da Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 

2007(*), consolidada e publicada em 29 de dezembro de 2010. 

 

§8º As avaliações externas serão acompanhadas pela Comissão Própria de Avaliação. 

Desse modo, a CPA fará a análise contínua dos processos avaliativos externos, 

abrangendo as avaliações do INEP, dos Conselhos de Classe e de outros órgãos, quando 
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for o caso, apresentando relatórios descritivos e planos de ação para implementação das 

propostas apresentadas. 

 

§9º a Comissão Própria de Avaliação será responsável por avaliar os resultados obtidos 

pela Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina – Anasem, instituída pela 

Portaria MEC nº 982, de 25 de agosto de 2016, que tem como objetivo avaliar os estudantes 

de graduação em Medicina, do 2º, 4º e 6º anos, por meio de instrumentos e métodos que 

considerem os conhecimentos, as habilidades e as atitudes previstas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. Essa avaliação abrangerá 

amplamente as áreas que compõem o processo de formação do estudante ao longo do 

curso de graduação em Medicina, previstas nas Diretrizes Curriculares de 2014. 

 

§10 A Avaliação oferecerá uma referência individual aos estudantes como medida de sua 

proficiência, construída a partir de um conjunto de habilidades – correspondentes às etapas 

intermediárias do perfil profissional – que permite avaliar o valor agregado ao longo da 

evolução de cada estudante em anos subsequentes de sua formação no curso de 

graduação em Medicina, sendo imprescindível, portanto, o seu acompanhamento pela 

Comissão Própria de Avaliação que, dentre outras atribuições, proporá à Coordenação do 

Curso de Medicina planos de ações para melhorias. 

 

§11 Será a CPA responsável por acompanhar e, quando for o caso, propor planos de ação, 

os Testes de Proficiência e outras modalidades de teste de progresso. 

 
 

CAPÍTULO VI  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

  

Art. 14 Os casos omissos serão resolvidos pela CPA e, em grau de recurso, pelo 

Conselho Superior.  

 

Art. 15 O presente Regulamento entra em vigor na data da sua aprovação por Resolução 

do Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 
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Itabuna – Bahia, 22 de outubro de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 
 


