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Edital CPA nº 01/2022 de 13 de abril de 2022. 

 

Dispões sobre a eleição da Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

TRIÊNIO 2022 – 2025 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da FACULDADE DE ENSINO E PESQUISA DO 

COOPERATIVISMO - FEPCOOP, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a 

Convocação de Eleição para compor o quadro de integrantes titulares e suplentes da CPA, que 

irão cumprir mandato referente ao triênio 2022-2025.  As normas estabelecidas neste edital tem 

como base o Regimento da Comissão Própria de Avaliação da FEPCOOP,  que postula no seu  

Art.3º a composição de membros:  

I. Um Coordenador indicado pela Direção; 

II. Dois representantes do segmento docente que serão escolhidos pelos seus pares mediante 

processo eletivo que levará em conta a auto indicação dos candidatos;  

III.  Dois representantes do segmento discente que serão escolhidos pelos seus pares mediante 

processo eletivo que levará em conta a auto indicação dos candidatos;  

IV.  Dois representantes do corpo técnico-administrativo serão escolhidos pelos seus pares 

mediante processo eletivo que levará em conta a auto indicação dos candidatos;  

V. Um representante da sociedade civil organizada que será indicado pela comunidade 

acadêmica ao Diretor Geral que procederá a escolha.  

 

INSCRIÇÕES 

As inscrições dos candidatos serão realizadas, por meio de Formulário Impresso dias 18 e 19 de 

abril de 2022. 

Poderão se candidatar como membros representantes dos docentes e técnico- administrativos 

na CPA da FEPCOOP os servidores pertencentes ao quadro de pessoal permanente, em efetivo 

exercício e que NÃO se enquadrem nas seguintes situações: 

a) estar no exercício de cargo de direção; 

b) estar afastado para capacitação; 
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c) estar em licença sem vencimento; 

d) estar à disposição de outros órgãos; 

e) ser membro titular ou suplente do Conselho Superior (CONSUP) 

 

Poderão se candidatar como representantes dos discentes na CPA os discentes matriculados 

REGULARMENTE NO CURSO e que NÃO se enquadrem nas seguintes situações: 

a) ser menor de idade; 

b) ser membro titular ou suplente do Conselho Superior (CONSUP). 

 

CRONOGRAMA 

Atividade Período/Horário 

Publicação do Edital de Convocação e 

Normas 

14/04 

Inscrição dos candidatos 18/04 

Apuração dos votos 19/04 

Divulgação do Resultado 20/04 

 

 

A nomeação dos novos membros da CPA da IES será formalizada por ato da Diretora Geral. 

 

Cuiabá/MT, 14 de abril de 2022. 

 

 

Edna Rodrigues Cunha 

Coordenadora da Comissão Própria de Avaliação 

 

 



Código do documento: 71461
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