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Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 874/86 de 19/12/86  

Recredenciada pelo Decreto Estadual nº 9271 de 14/12/2004 

Recredenciada pelo Decreto Estadual Nº 17.228 de 25/11/2016 

 

 

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DO 

CURSO DE FARMÁCIA － CPA-FARMÁCIA 

 

O Colegiado do Curso de Farmácia da Universidade Estadual de Santana, atendendo à 

deliberação da Câmara de Graduação e da Comissão Própria de Avaliação da UEFS 

(CPA/UEFS), aprova o Regimento Interno da Comissão Permanente de Avaliação do 

Curso de Farmácia da UEFS conforme a seguir: 

 

CAPÍTULO I – DA CRIAÇÃO, DA FINALIDADE E DA ORGANIZAÇÃO 

 

Seção I – Da Criação  

 

Art. 1º - A Comissão Permanente de Avaliação do Curso de Farmácia da UEFS (CPA-

FARMÁCIA) é designada pelo Colegiado de Farmácia, e deve atuar em estreita relação 

com a Comissão Própria de Avaliação da UEFS, segundo as disposições deste 

Regimento e nos atos ministeriais que regulamentam o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior － SINAES. 

 

Seção II - Da Finalidade 

 

Art. 2º - A CPA-FARMÁCIA tem como finalidade atuar junto do Colegiado do Curso 

de Farmácia, segundo critérios estabelecidos pelo SINAES e CPA-UEFS, propondo e 

executando ações e instrumentos de Avaliação do curso em todas as suas dimensões: 

Projeto Político Pedagógico, Corpo Docente, Corpo Discente, Gestão e Infraestrutura.  

 

Seção III - Da Composição 

 

Art. 3º - A CPA-FARMÁCIA tem a seguinte composição: 
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a) Dois representantes docentes de cada Área de Conhecimento do curso de 

Farmácia, com regime de trabalho de 40 horas ou Dedicação Exclusiva;  

b) Três representantes discentes indicados pelo Diretório Acadêmico do curso de 

Farmácia; 

 

Parágrafo 1º - A presidência da CPA Farmácia será definida entre os representantes 

docentes da Comissão e homologada pelo Colegiado do Curso ; 

 

Parágrafo 2º- A vigência do mandato dos membros da CPA-FARMÁCIA será de 2 

(dois) anos, a partir da data da sua nomeação, podendo ser renovado por igual período, 

sem limite de recondução; 

 

Parágrafo 3º - A indicação dos representantes docentes será encaminhada ao Colegiado 

do curso de Farmácia pela coordenação da respectiva Área de Conhecimento; 

 

Parágrafo 4º - A indicação dos representantes discentes será encaminhada ao 

Colegiado do curso pelo Diretório Acadêmico de Farmácia, obedecendo aos critérios de 

ser acadêmico matriculado do segundo ao oitavo semestre letivo do curso, com 

frequência regular, não contendo qualquer registro de aplicação de sanção por falta 

disciplinar em seu prontuário escolar; 

 

Parágrafo 5º - A CPA-FARMÁCIA poderá contar com o apoio de assessores externos 

ao seu trabalho, não devendo, sob nenhuma hipótese, esta assessoria substituir a 

necessária participação dos sujeitos institucionais da UEFS. 

 

Art. 4º - Poderá ocorrer o desligamento de qualquer dos integrantes da CPA- 

FARMÁCIA nos seguintes casos: 

I. a pedido justificado do próprio integrante das Áreas de Conhecimento do curso de 

Farmácia ou do Diretório Acadêmico de Farmácia; 

II. por sinalização da presidência da CPA- FARMÁCIA, quando do não cumprimento 

da representação para a qual o integrante foi indicado; 

III. por faltas às reuniões (três faltas seguidas ou cinco alternadas), de acordo com 

Regimento dos  Departamentos. 
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Art. 5º - A substituição de integrantes da CPA- FARMÁCIA, seja por vacância da 

representação ou por impedimento temporário (superior a seis meses) de membro 

representante, se fará por meio da indicação da(s) Área(s) de conhecimento(s) ou do 

Diretório Acadêmico de Farmácia. 

 

Art. 6º - O desligamento e a consequente substituição de integrante da CPA- 

FARMÁCIA devem ser comunicados ao Colegiado do Curso de Farmácia. 

 

Seção IV - Das Competências 

Art. 7º - Compete à CPA- FARMÁCIA: 

I. conduzir e responsabilizar-se pela realização das avaliações do Curso de Farmácia da 

UEFS; 

II. definir o calendário semestral de atividades e o cronograma de autoavaliação do 

curso, o qual será aprovado pelo Colegiado de Farmácia, que dará conhecimento ao 

Departamento de Saúde, à CPA e à Prograd. 

III. definir a metodologia e os instrumentos a serem utilizados para a avaliação de cada 

dimensão (Projeto Político Pedagógico, Corpo Docente, Corpo Discente, Gestão e 

Infraestrutura) do curso de Farmácia na UEFS, de acordo com as normas estabelecidas 

pelas diversas instâncias normativas, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o Projeto Político-Pedagógico do Curso (PPC);  

IV. propor os instrumentos a serem utilizados para a sensibilização da comunidade 

acadêmica e para a divulgação dos resultados das avaliações realizadas; 

V. processar os resultados da avaliação e disponibilizá-los em consonância com a 

proposta previamente aprovada pelo Colegiado do curso de Farmácia; 

VI. representar o Colegiado do curso de Farmácia em eventos que discutam e 

promovam ações relacionadas à avaliação de educação superior; 

VII. auxiliar na organização e divulgação da Semana Pedagógica do Curso de Farmácia 

ou em eventos dessa natureza promovidos pelo Departamento de Saúde; 

VIII. Propor ao Colegiado ações que promovam a qualificação da formação no curso de 

Farmácia da UEFS; 

X. zelar pelo cumprimento do disposto neste Regimento Interno e na legislação federal, 

por meio do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES. 

 

Art. 8º - À presidência da CPA- FARMÁCIA compete:  
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I. convocar os membros da CPA- FARMÁCIA  para as reuniões ordinárias, que devem 

acontecer bimensalmente, e para as reuniões extraordinárias, sempre que necessário; 

II. oferecer aos membros da CPA- FARMÁCIA o apoio necessário à realização de suas 

atividades; 

III. encaminhar ao Colegiado de Farmácia, para homologação, as propostas e os 

resultados de atividades aprovadas pela CPA-Farmácia. 

IV. divulgar o calendário semestral de atividades da CPA-  FARMÁCIA; 

V. publicar os resultados de cada avaliação realizada sob a responsabilidade da CPA- 

FARMÁCIA e encaminhá-los aos órgãos competentes para consideração; 

VI. Designar um membro docente da comissão para representá-lo em sua ausência ou 

qualquer outro impedimento. 

 

CAPÍTULO II - DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 9º - As convocações para reunião da CPA-FARMÁCIA, previstas no calendário de 

reuniões, serão feitas por e-mail, com a indicação do local, da data, do horário de início 

dos trabalhos e dos pontos de pauta. 

 

Parágrafo Primeiro – As reuniões ordinárias serão convocadas com antecedência 

mínima de 48 horas, mencionando-se a pauta. 

 

Parágrafo Segundo - Quando uma reunião não puder ser concluída na sessão em 

andamento, ao encerrar a sessão, a presidência deve fixar a data e o horário para a 

sessão subsequente, para a qual todos os integrantes ficam automaticamente 

convocados. 

 

Art. 10º - As decisões da CPA-FARMÁCIA, quando necessárias, serão tomadas por 

maioria simples de votos, cabendo à Presidência o voto de qualidade, em caso de 

empate. 

Parágrafo Único – Os convidados participantes das reuniões não terão direito a voto. 

 

Art. 11º - De cada reunião da CPA-FARMÁCIA será lavrada uma ata sucinta, que 

deverá ser assinada por todos os membros. 
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Art. 12º - As reuniões ocorrerão em até 30 minutos do horário da convocação, somente 

quando se obtiver o quórum de, no mínimo, 50% dos membros da comissão, sendo 

necessária a presença de pelo menos um representante de cada seguimento (docente e 

discente). 

 

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13º - O Colegiado do curso de Farmácia viabilizará as condições materiais e de 

infraestrutura e recursos humanos necessários para conduzir as atividades da CPA-

FARMÁCIA; 

Art. 14º. Este regimento interno poderá ser modificado no todo ou em parte, com 

aprovação do Colegiado de Farmácia; 

Art. 15º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Farmácia; 

Art. 16º - Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do 

Curso de Farmácia.     

 

 

Feira de Santana, 05 de junho de 2020 

 


