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Antonio da Luz Júnior

Reitor
 

Octaviano Sidnei Furtado
Pró-Reitor de Administração

 
Marilene Dantas Sepúlvida

Pró-Reitora de Assuntos Estudan�s
 

Nayara Dias Pajeú Nascimento
Pró-Reitora de Ensino

 
Gabriela de Medeiros Cabral

Pró-Reitora de Extensão
 

Paula Karini Dias Ferreira Amorim
Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

 
 
Comissão designada pela Portaria nº 389/2019/REI/IFTO, de 28 de março de 2019:
Segmento Docente:
Rodrigo Carvalho Dias – Reitoria (Presidente)
Cris�na Sousa da Silva – Campus Araguaína
José Roberto Cruz e Silva – Campus Araguaína
Thiago de Loiola de Araújo e Silva – Campus Aragua�ns
Fernando Turíbio de Moura – Campus Colinas do Tocan�ns
Levi Rodrigues Neto – Campus Colinas do Tocan�ns
Fabiano Medeiros Tavares – Campus Dianópolis
Otávio Cabral Neto – Campus Dianópolis
Edna Maria Cruz Pinho – Campus Gurupi
Paulo Roberto de Oliveira Júnior – Campus Gurupi
Fabrício Barroso dos Santos – Campus Paraíso do Tocan�ns
Márcia Sepúlvida do Vale – Campus Paraíso do Tocan�ns
Virley Lemos de Souza – Campus Palmas
Mirelle da Silva Freitas – Campus Palmas
Albano Dias Pereira Filho – Campus Porto Nacional
Voninio Brito de Castro – Campus Porto Nacional
Segmento Técnico-Administra�vo:
Antônio Carlos Pereira Camaro�o – Reitoria
Sandra Rodrigues da Silva Milhomem – Campus Araguaína
Andreia Sousa Castro – Campus Araguaína
Edivaldo Monteiro de Sousa – Campus Aragua�ns
Maxuell Machado Pereira – Campus Aragua�ns
José James Torres da Silva – Campus Colinas do Tocan�ns
Taísa Resende de Moraes Vieira – Campus Colinas do Tocan�ns
Wanessa de Sousa Rocha – Campus Dianópolis



19/02/2020 SEI/IFTO - 0927910 - Documento Genérico

https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1033087&infra_siste… 3/8

Dheime Ribeiro de Miranda – Campus Dianópolis
Fernando França Naves – Campus Gurupi
Lucas de Aguiar Dal Molin – Campus Gurupi
Márcio Allan de Lima Mar�ns – Campus Palmas
Kiara Souza dos Reis Cavalcante – Campus Palmas
Le�cia Luzia da Cunha – Campus Paraíso do Tocan�ns
Kálita Fernandes da Silva Fonteles – Campus Paraíso do Tocan�ns
Renan Souza Albuquerque – Campus Porto Nacional
Ricardo Carilo Vivas – Campus Porto Nacional
Segmento Discente:
Carlos Henrique Sousa de Macêdo – Campus Araguaína
Raimundo Nonato Alves da Silva – Campus Araguaína
Cleiton Belizário Neto – Campus Aragua�ns
Juliana de Paula Alves – Campus Aragua�ns
Edmilson Francisco de Queiroz – Campus Colinas do Tocan�ns
Bruno Valdson Gonçalves dos Santos – Campus Colinas do Tocan�ns
Fábio Lopes da Cruz – Campus Dianópolis
Augusto Marçal Barbosa de Aguiar – Campus Dianópolis
Maurício Pereira Luz – Campus Gurupi
Rosinalva da Silva Reis – Campus Gurupi
Héllica Machado Barbosa – Campus Palmas
Gabrielle Barbosa de Sousa – Campus Palmas
Davi Andrade Melo – Campus Paraíso do Tocan�ns
Amanda Lovato da Rocha – Campus Paraíso do Tocan�ns
Paulo Carlos Pasculli Junior – Campus Porto Nacional
Danylo dos Santos Luz – Campus Porto Nacional
Sociedade Civil:
Marcelo Costa Maia – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Tocan�ns
Erika Jardim da Fonseca – Secretária Estadual de Desenvolvimento da Agricultura e
Pecuária
Maria de Lourdes Leôncio Macedo – Secretaria Estadual de Educação, Juventude e Esportes
do Tocan�ns
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TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º O presente Regimento disciplina a organização, o funcionamento e as atribuições da
Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Tocan�ns (IFTO), prevista no art. 11 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004,
regulamentada pela Portaria nº 2.051, de 19 de julho de 2004, do Ministério da Educação. 

Art. 2º A CPA integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e é
órgão colegiado de natureza delibera�va e norma�va, no âmbito dos aspectos avalia�vos
acadêmicos e administra�vos, e atuará com autonomia em relação aos demais conselhos e
órgãos colegiados existentes no IFTO. 

 
TÍTULO II

DA CONSTITUIÇÃO, DO MANDATO, DA COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÃO E DO
FUNCIONAMENTO 

CAPÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO 

Art. 3º A CPA do IFTO é cons�tuída por uma Comissão Ins�tucional e por Comissões Locais,
compostas por membros representantes da comunidade acadêmica e da sociedade civil
organizada, designados por ato do reitor.

§ 1º A Comissão Ins�tucional é vinculada à Reitoria e será composta de: 

I - um representante do corpo docente indicado pela Pró-Reitoria de Ensino;

II - um representante eleito do corpo técnico-administra�vo da Reitoria;

III - um representante do corpo discente indicado pelo Diretório Central dos Estudantes
(DCE) do IFTO; e

IV - um representante da sociedade civil organizada.

§ 2º A Comissão Local é vinculada ao campus, sendo composta por um representante de
cada um dos seguintes segmentos, para cada curso superior: 

I - docente;

II - técnico-administra�vo;

III - discente; e

IV - sociedade civil organizada.

Art. 4º Nos campi que não ofertam curso superior, a Comissão Local será composta de
até dois representantes de cada segmento. 

Art. 5º É vedada a composição com maioria absoluta por parte de qualquer um dos
segmentos representados.

 

CAPÍTULO II
DA ELEIÇÃO E DO MANDATO 

Seção I
Das Eleições 

Art. 6º Os membros dos segmentos docente e técnico-administra�vo das Comissões Locais
serão eleitos por seus pares, por meio de consulta pública deflagrada pela autoridade
máxima da unidade. Os membros representantes da sociedade civil organizada serão
indicados pelos colegiados dos cursos superiores, e
os membros do segmento discente serão indicados pelo Centro Acadêmico do respec�vo
curso superior.
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§ 1º Quando não houver Centro Acadêmico, o membro do segmento discente será eleito
por seus pares regularmente matriculados no respec�vo curso, por meio de consulta pública
deflagrada pela autoridade máxima da unidade. 

§ 2º Nas unidades que não ofertam curso superior, o representante da sociedade civil
organizada será indicado pela autoridade máxima da unidade. 

Art. 7º Para cada membro da CPA haverá, necessariamente, a escolha de um suplente,
respeitando-se a ordem de classificação de cada segmento. 

Art. 8º Os representantes do corpo docente e do corpo técnico-administra�vo deverão
pertencer ao quadro efe�vo do IFTO. 

Art. 9º Os representantes do corpo discente deverão estar regularmente matriculados e não
deverão estar cursando o primeiro ou o úl�mo semestre le�vo do seu curso. 

Art. 10. A designação dos membros da CPA é feita por ato do reitor, em conformidade com o
disposto no art. 11, inciso I, da Lei nº 10.861/2004. 

Art. 11. Os membros da Comissão Ins�tucional e das Comissões Locais elegerão entre si um
coordenador e um secretário para a sua respec�va comissão. 

Seção II 
Do mandato 

Art. 12. Os mandatos dos membros da CPA serão renovados a cada dois anos, permi�da uma
recondução.

Parágrafo único. A recondução dos representantes discentes deverá obedecer ao disposto no
art. 9º deste Regimento. 

Art. 13. Para fins de transição, o processo de escolha dos novos membros da CPA serão
concluídos em até noventa dias antes do término dos mandatos de seus membros. 

Art. 14. A perda da condição de docente, discente ou técnico-administra�vo, a remoção da
unidade de origem ou a desistência a pedido implicam a imediata subs�tuição pelo suplente
ou, na falta deste, pelo próximo da lista de classificados no processo eleitoral. Caso não haja
candidatos classificados, a indicação idên�ca à do segmento do membro a ser
subs�tuído ficará a cargo da autoridade máxima da unidade.

 

CAPÍTULO III 
DA COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES 

Art. 15. A CPA tem por finalidade a implementação do processo de autoavaliação do IFTO, a
sistema�zação e a prestação das informações solicitadas pela Comissão Nacional de
Avaliação da Educação Superior (CONAES), observada a legislação per�nente. 

Art. 16. Compete à CPA Ins�tucional: 

I - conduzir os processos internos de avaliação do IFTO, de sistema�zação e de
prestação de informações solicitadas pelo INEP; 

II - propor e avaliar dinâmicas, procedimentos e mecanismos internos de avaliação
ins�tucional;

III - estabelecer diretrizes e indicadores para organizar os processos internos de
avaliação, analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações às instâncias
superiores do IFTO;

IV - acompanhar permanentemente e avaliar, anualmente, o Plano de Desenvolvimento
Ins�tucional (PDI), propondo alterações ou correções, quando for o caso; 

V - acompanhar os processos de avaliação desenvolvidos pelo Ministério da Educação,
realizando estudos sobre os relatórios avalia�vos ins�tucionais e os relatórios dos cursos
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ministrados na Ins�tuição;

VI - oferecer sugestões para melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, da pós-
graduação e da extensão desenvolvidos na Ins�tuição, com base nas análises e
recomendações produzidas nos processos internos de avaliação e nas avaliações realizadas
pelo Ministério da Educação;

VII - acompanhar a avaliação de desempenho dos estudantes dos cursos de graduação,
realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE); 

VIII - par�cipar de todas as a�vidades rela�vas a eventos promovidos pela CONAES,
sempre que solicitada; 

IX - sistema�zar e prestar informações rela�vas às Avaliações das Ins�tuições de
Educação Superior (AVALIES) solicitadas pelo Ins�tuto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES);

X - ar�cular-se com as Comissões Próprias de Avaliação de outras ins�tuições e com a
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior; 

XI - informar suas a�vidades ao reitor, por meio de relatórios, pareceres e
recomendações; 

XII - dar ampla divulgação de todas as suas a�vidades; e

XIII - sensibilizar a comunidade acadêmica com os processos de avaliação ins�tucional.

Art. 17. Compete à CPA Local:

I - atuar tanto na construção e organização dos indicadores quanto na elaboração dos
instrumentos e relatórios parciais e finais de avaliação;

II - avaliar e propor dinâmicas, procedimentos e mecanismos internos de avaliação
ins�tucional nas unidades, com vistas ao atendimento das diretrizes e dos indicadores
estabelecidos pela CPA;

III - acompanhar, permanentemente, e avaliar, anualmente, o PDI da respec�va
unidade, propondo alterações ou correções, quando for o caso;

IV - oferecer sugestões para melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, da pós-
graduação e da extensão desenvolvidos na unidade, com base nas análises e recomendações
produzidas nos processos internos de avaliação e nas avaliações realizadas pelo Ministério da
Educação;

V - analisar a avaliação de desempenho dos estudantes dos cursos de graduação,
realizada mediante aplicação do ENADE;

VI - informar suas a�vidades à autoridade máxima da unidade, por meio de relatórios,
pareceres e recomendações;

VII - dar ampla divulgação de todas as suas a�vidades;

VIII - sensibilizar a comunidade acadêmica com os processos de avaliação ins�tucional; e

IX - operacionalizar os processos avalia�vos nas unidades.

Art. 18. Compete ao Coordenador da Comissão Ins�tucional e das Comissões Locais: 

I - convocar e coordenar as reuniões da Comissão; 

II - representar a Comissão junto às instâncias internas e externas à Ins�tuição; 

III - prestar as informações solicitadas pela Comissão Nacional de Avaliação de Educação
Superior; e

IV - assegurar a autonomia do processo avalia�vo. 
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Art. 19. Compete ao Secretário da Comissão Ins�tucional e das Comissões Locais: 

I - preparar e expedir todas as comunicações da Comissão;

II - lavrar os registros da reunião da Comissão em ata, bem como colher as assinaturas
devidas; 

III - administrar a Secretaria, despachando com o Coordenador da Comissão e adotando
medidas rela�vas ao funcionamento da Comissão; e

IV - manter atualizados todos os arquivos. 

 

CAPÍTULO IV 
DO FUNCIONAMENTO 

Art. 20. As unidades do IFTO disponibilizarão ambiente estruturado para o funcionamento
das a�vidades da CPA. 

Art. 21. A CPA terá todo o apoio ins�tucional, além daquele previsto no PDI, para a realização
plena do processo de autoavaliação. 

Art. 22. Para a realização das a�vidades da CPA, serão reservadas quatro horas no cômputo
da carga horária de trabalho semanal. 

Art. 23. A CPA Ins�tucional reunir-se-á ordinariamente a cada três meses, ou
extraordinariamente quando convocada por seu coordenador ou por, pelo menos, um terço
de seus membros. 

§ 1º A convocação das reuniões ordinárias da CPA será realizada com antecedência mínima
de cinco dias úteis, mediante documento contendo a pauta da reunião. As datas das
reuniões ordinárias serão definidas por meio de calendário aprovado na primeira reunião do
ano. 

§ 2º Quando da necessidade de reunião extraordinária, cabe ao coordenador a convocação
dos membros mediante exposição da pauta, seguida da definição de local e horário,
obedecendo a antecedência mínima de três dias úteis. 

§ 3º A CPA reunir-se-á, em primeira convocação, com a presença da maioria de seus
integrantes, e, em segunda convocação, quinze minutos após a primeira, com qualquer
número, e deliberará pelo voto da maioria dos presentes. 

§ 4º As reuniões ordinárias serão informadas em calendário anual pelo coordenador. 

§ 5º Nas reuniões da CPA Ins�tucional deverá estar presente o coordenador da Comissão
Local de cada campus e, na impossibilidade de sua presença, o coordenador indicará um
representante.

Art. 24. As comissões locais reunir-se-ão ordinariamente a cada trinta dias, ou
extraordinariamente quando convocada por seu coordenador ou por, pelo menos, um terço
de seus membros. 

Parágrafo único. A convocação das reuniões ordinárias da CPA Local será realizada com
antecedência mínima de três dias úteis, mediante documento contendo a pauta da reunião. 

Art. 25. O comparecimento dos membros às reuniões é obrigatório, salvo mo�vo jus�ficado
e aceito pela coordenação, prevalecendo sobre qualquer outra a�vidade da Ins�tuição, à
exceção das reuniões dos colegiados superiores. 

Art. 26. Em cada reunião será lavrada a ata, que deverá ser apreciada, aprovada e assinada
pelo coordenador e pelos demais membros presentes. 

Art. 27. O representante discente que tenha par�cipado de reuniões da CPA, em horário
coincidente com a�vidades acadêmicas, terá direito à jus�fica�va de faltas e à recuperação
de trabalhos escolares e avaliações. 
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Art. 28. Nas reuniões da CPA em que o secretário es�ver ausente, o coordenador poderá
designar qualquer um dos membros para secretariar os trabalhos. 

Art. 29. As deliberações da CPA serão aprovadas pela maioria simples de votos dos membros
presentes, sendo concedido ao coordenador o direito ao voto de desempate. 

Art. 30. Duas faltas sem jus�fica�va ou não aceitas implicam a subs�tuição permanente do
membro faltoso pelo suplente do mesmo segmento; 

Parágrafo único. A aceitação de que trata o caput deverá ser homologada pelo coordenador
ou pelos membros da CPA, devendo ser registrada em ata. 

 

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 31. As eleições dos membros da CPA serão realizadas conforme regimento eleitoral
próprio, obedecendo às legislações per�nentes. 

Art. 32. Quaisquer emendas adi�vas, suple�vas ou modifica�vas dos disposi�vos deste
Regimento só serão aceitas após reunião da Comissão Ins�tucional, conforme § 5º do art.
23, e estarão sujeitas à aprovação por dois terços dos membros presentes.

Art. 33. Os casos omissos e as dúvidas na aplicação deste Regimento serão resolvidos
mediante deliberação da própria CPA.

 
ANTONIO DA LUZ JÚNIOR

Presidente do Conselho Superior do Ins�tuto Federal do Tocan�ns

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior, Presidente, em
19/02/2020, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0927910 e o código CRC 06417E45.
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