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PORTA RIA NORMATIVA N."3.2 IGRl20ll, DE .2 f. DE SETEMBRO DE 2011 . 

Aprova 0 Regimento da Comissiio Pr6pria de 
Avalia~'iio da Universidade Federal de Santa 
Catarina. 

o Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribui~oes 
estatutarias e regimentais, RESOLVE: 

Art. 1.0 Aprovar 0 Regimento da Comissao Propria de Avaliayao da Universidade 
Federal de Santa Catarina que, sob a forma de anexo, integra esta Portaria Normativa. 

Art. 2.° Esta Portaria Normativa entrara em vigor na data da sua publica~ao no 
Boletim Oficial da Universidade. 

fotuv& F;, Vt//:t/ 

Prof. Alvaro Toubes Prata 

Publicado no Boletim Oficial 
da UFSC nO. 39 

De ,;rJ ,--c9~"-t -.-(;-:{-
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ANEXO DA PORTARIA NORMATIVA N." :;'.,2 IGRJ20011 

TiTULO I 
DA NATUREZA E DAS FINALIDADES 

CAPiTULO I 
DAS DISPOSIc;:OES IN ICIAIS 

Art. 1.0 A Comissao Pr6pria de Avaiiayao da Unive rsidade Federal de Santa 
Catarina (CPAlUFSC), instituida pela Portaria n.o 327/GRl2005 , de II de abril de 2005 , em 
atend imento ao disposto na Lei n.o 10.861 , de 14 de abril de 2004, que institui 0 Sistema 
Nacional de A vali ar;:ao da Educar;:ao Superior, constitui-se em 6rgao colegiado permanente de 
coordenar;:30 do processo de autoavali ar;:ao da Universidade. 

§ 1.° A Comissao Propria de Avaiiayao atuara com autonomia em relayao aos orgaos 
colegiados da Universidade. 

§ 2.° A Comissao Propria de Avaiiarrao contani com Comissoes Setoriais (CSAs) em 

cada Unidade Uni versitaria e campus universitario fora da sede e na Reitoria. 

§ 3.° Para fins de suporte administrativo, a Comissao Propria de Avaliayao ficani 
vinculada a Secretaria de Planejamento. 

Art. 2.° A Comissao Propria de Avaliayao tern pOT finalidade implementar 0 

processo interno de avaliarrao da Universidade, sislematizar e prestar informar;:oes solici tadas 
pelo INEP. 

Art. 3.° A Comissao Pr6pria de Avaliayao, observadas as diretrizes definidas pela 
Comissao Nacional de A valiayao da Educayao Superior, devera assegurar: 

I - a anali se global e integrada das dimensoes, estruturas, relayoes, compromisso 
social, atividades, finalidades e responsabi lidades sociais da Instituiyao; 

II - 0 carater publico de lodos os procedimentos, dados e resultados dos processos 
quantitativos avaliativos; 

III - 0 respeito a identidade c a di versidade dos varios orgaos da Instituir;:ao; 
IV - a participar;:ao do corpo discente, docente, tecnico-administrativo da 

Universidade e da sociedade civil organizada, por meio de sua representa<rao. 

Art. 4.° A Comissao Pr6pria de Avalia<rao, vedada a composiyao que privilegie a 
maioria absoluta de urn dos segmentos da comunidade universiUiria, compoe-se: 

I - do coordenador; 
II - de representantes do corpo docente, discente e tecnico-administrati vo em 

educar;:ao da Universidade; 
III - de representante da sociedade civil organizada. 
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Art. 5.° Os integrantes da Comissao Pr6pria de Ava1ia~ao serao designados pelo 
Reitor para urn mandato de dois anos, permitida a recondu~ao. 

Panigrafo unico. No caso de vacancia, a substitu i~ao respeitani. 0 segmento 
representado ate a integraliza~ao do mandato vigente. 

CAPiTULO II 
DO FUNCIONAMENTO 

Art. 6.° A Comissao Propria de A valia~ao reunir-se-a, mediante convoca~ao de seu 
coordenador, ordinariamente, em cumprimento ao calendArio previamente aprovado, e, 
extraordinariamente, sempre que necessaria. 

Paragrafo (mico. Para 0 desempenho de suas atribui~c3es, a Comissao podera solicitar 
a assessoria de servi~os especializados ou de comissc3es especiais designadas pelo Reitor. 

Ar t. 7.° As reunioes da Comissao sedio presididas pelo seu coordenador que, alem 
do yolo comum, lera, nos casos de empate, 0 voto de qualidade. 

Art. 8.° Das reunic3es da Comissao poderao participar convidados especiais, sem 
direito a voto. 

Paragrafo unico. Sempre que necessArio, a CPA contara com a oferta de servi~os 

especializados prestados par pessoas a u comissc3es nomeadas para atender aos fins da 
aval ia~ao institucional. 

Art. 9.u As delibera~oes da Comissao deverao ser registradas em ala, que sera 
aprovada na reuniao subsequente. 

Art. 10. 0 integrante da Comissao que raltar, scm justificativa, a tres reunioes 
ordinarias consecutivas ou a cinco reunioes intercaladas, no periodo de urn ano, sera 
substituido por outro representante do mesmo segmento. 

Art. 11. A Comissao Propria de A valia~ao reunir-se-a corn a presen~a da maioria de 
seus integrantes e deliberara pelo voto da maioria dos presentes. 

CAPiTULO III 
DAS ATRIBUIC;OES 

Art. 12. Compete a Comissao Propria de Avalia~ao: 
I - elaborar e executar 0 projeto de autoavaliayao da Universidade; 
II - conduzir os processos de autoaval ia~ao da Institu i~ao e encaminhar parecer para 

os setores competentes para as tomadas de decisoes; 
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III - propor e acompanhar a implementac;ao de ac;oes fonnativas; 
IV - orientar os trabalhos das Comissoes Setoriais de Avaliac;ao (CSAs); 
V - sistematizar e analisar as informac;oes do processo de autoavaliac;ao da 

Universidadc; 
VI - acompanhar os processos de avaliac;ao extema da lnstituirrao e do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE); 
VII - implementar arroes vi sando it sensibi lizarrao da comunidade universitaria para 

o processo de avaliayao na Universidade; 
VIII - fomentar a produc;ao e socializac;ao do conhecimento na area de avaliarrao; 
IX - di sseminar, perrnanentemente, informarroes sobre avaliarrao; 
X - avaliar as dimimicas, procedimentos e mecanismos internos de avaliarrao ja 

existentes na lnstituirrao para subsidiar os novos procedimentos; 
Xl - acompanhar, permanentemente, 0 Plano de Desenvolvimento lnstitucional e 0 

Projeto Pedag6gico da lnstituirrao e apresentar sugestoes; 
XII - articular-se com as Comissoes Pr6prias de A valiac;ao de outras IES e com a 

Comissao Nacional de A valiayao da Educarrao Superior visando atender a seus fins; 
XIII - dar cH!ncia de suas atividades ao Reitor mediante a apresentarrao de relat6rios, 

pareceres e rccomendarroes. 

Art. 13. Compete ao coordenador da Comissao Pr6pria de A valiac;ao: 
1- coordenar 0 processo de autoavaliarrao da Universidade; 
II - representar a Comissao junto aos 6rgaos superiores da Instituirrao e a Comissao 

Nacional de A valiayao da Educac;ao Superior; 
III - prestar as infonnarroes solicitadas pela Comissao Nacional de A valiarrao da 

Educarrao Superior; 
IV- assegurar a autonomia do processo de avaliayao; 
V - convocar e presidir as reunioes da Comissao; 
VI - executar os trabalhos de rotina da CPA. 

Art. 14. A Comissao Pr6pria de Avaiiayao contara com estrutura administrativa de 
apoio disponibilizada pela Secretaria de Planejamento e Finanyas. 

TiTULO II 
DAS COMISSOES SETORJAIS DE A VALlAc;:Ao 

CAPiTULO I 
DA CONSTITUIc;:Ao E DO FUNCIONAMENTO 

Art. 15. As Comissoes Setoriais de A valiarrao a que se refere 0 § 2.0 do art. 1.0 deste 
Regimento serao constituidas por numero de membros igual au inferior ao da Comissao 
Pr6pria de Avaliayao, vedada a composic;ao que privilegie a maioria absoluta de urn dos 
segmentos da comunidade universitaria. 
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Art. 16. As Comissoes Setoriais de Avaliac;ao (CSAs) terao a seguinte composic;ao: 
I - urn coordenador; 
II - representantes do corpo docente, di scente e tecnico-administrativo da Unidade 

Universitaria, Campus Universitario fora da sede e na Reitoria. 

Art. 17. Os integrantes das Cornissoes Setoriais de A valiac;ao serao designados pelo 
Reitor para urn mandato de dois anos, permitida a recondw;ao. 

Paragrafo unico. No caso de vacancia, a substituic;ao respeitara 0 segrnento 
representado ate a integralizac;ao do mandato vigente. 

Art. 18. 0 funcionamento das Comissi5es Setoriais de A vali ac;ao observara 0 

disposto nos artigos 6.° a II deste Regimento. 

CAPiTULO II 
DAS ATRlBUI<;:OES 

Art. 19. Compete as Comissi5es Setoriais de Avaliac;ao: 
I - sensibilizar a cornunidade academica do respectivo orgao para os processos de 

avaliatrao institucional; 
II - desenvolver 0 processo de autoavaliatrao no orgao, conforme 0 projeto de 

autoavaliatrao da Universidade e orientatroes da Comissao Propria de Avaliac;ao; 
III - organizar reunioes sistematicas para desenvolver suas atividades; 
IV - sistematizar e prestar as informac;i5es solicitadas pela Comissao Propria de 

A valiac;ao. 

TiTULO III 
DO PROCESSO DE AUTOAVALlA<;:AO 

Art. 20. A autoavaliatrao institucional constitui-se em urn processo de caniter 
diagnostico, formativo e de compromisso coletivo que tern por objetivo identificar 0 perfil da 
Universidade e 0 significado de sua atuac;ao por meio de suas atividades, cursos, programas, 
projetos e setores, observados os principios que regem 0 Sistema Nacional de A valiatrao da 
Educatrao Superior e as singularidades da Universidade. 

Art. 21. Para fins do di sposto no art. 20, deverao ser consideradas as diferentes 
dimensi5es institucionais, dentre elas, obrigatoriamente, as relacionadas: 

I - a missao e 0 Plano de Desenvolvimento Institucional; 
II - a politica para 0 ensino, a pesquisa, a pos-graduatrao, a extensao e a gestao, e as 

respectivas formas de operacionaliza<;ao; 
III - a responsabilidade social; 
I V - a comunicac;ao com a socicdade; 
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v - as politicas de pessoal; 
VI - a organizacrao e a gestao; 
VII - a infraestrutura fisica; 
VIII - 0 planejamento e a avaliacrao; 
IX - as politicas de atendimento aos estudantes; 
X - a sustentabilidade financeira. 

TiTULO IV 
DAS DISPOSIC;:OES FINAlS E TRANSIT6RIAS 

Art. 22. 0 presente regimento podera ser modificado mediante proposta de 1/3 (urn 
tercro), no minima, dos integrantes da Comissao Pr6pria de Avaiiacrao, a ser submetida pelo 
seu coordenador a aprovacrao da Comissao Pr6pria de A vali acrao, em reuniao convocada para 
esse fim . 

Art. 23. Ficam mantides os mandatos dos atuais integrantes da Comissao Propria de 
A valiacrao e das Comissoes Setoriais de A valiacrao. 

Art. 24. Os casos omissos neste Regimento serae resolvides pela Comissao Pr6pria 
de A valiacrao em reuniao convocada para esse fim. 


