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GU I A  A CA DÊ M I C O  

Prezado(a) Acadêmico(a) da Faculdade Municipal de Palhoça! 

 

Este Guia Acadêmico constitui importante referência sobre a Faculdade 

Municipal de Palhoça - FMP. Nele, se encontram os dados relativos às normas 

regimentais, aos documentos necessários para a vida acadêmica, bem como 

orientações essenciais à compreensão do funcionamento da Instituição.  É um 

guia que tem como objetivo orientar os (as) acadêmicos (as) no que se refere 

aos procedimentos que impactam diretamente na sua vida acadêmica e 

informar acerca dos serviços disponibilizados pela FMP: Secretaria, Biblioteca, 

Laboratório de Informática, Núcleos de Apoio, CPA, Estágios e Coordenação. 

São informações necessárias para que o (a) acadêmico (a) da FMP possa se 

organizar ao longo do seu curso, atendendo aos atos legais do Ministério da 

Educação – MEC, Conselho Estadual de Educação – CEE e Estatuto, 

Regimento e Normativas da Faculdade Municipal de Palhoça. 
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Organização Institucional 
 
 
 
 
 

 CONSELHO SUPERIOR DA FACULDADE MUNICIPAL DE 

PALHOÇA – CONFAP. 

 

 PRESIDÊNCIA 

 
 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 

 
 DIREÇÃO ACADÊMICA 

 
 COORDENAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO 
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 SECRETARIA ACADÊMICA 

 
 BIBLIOTECA
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SECRETARIA ACADÊMICA 
 

A Secretaria Acadêmica é o órgão de apoio da IES e a ela compete   

centralizar e registrar todo o movimento acadêmico, coordenada por um 

(a) Secretário (a) o  Acadêmico (a), sob a orientação da Direção 

Acadêmica. 

O horário de atendimento da Secretaria Acadêmica é de segunda a 

sexta-feira das 8h às 21h e aos sábado das 8h às 12h (em dias de Pós-

Graduação). 

PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS 

 

1 FORMAS DE INGRESSO 

 

1.1 PROCESSO SELETIVO 

A Portaria MEC nº 2.941 de 17 de dezembro de 2001, determina a 

obediência ao Parecer CNE nº  98/99 de 06 de julho de 1999. 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições, resolve: 
 
Art.1º – Os Processos Seletivos para ingresso nas Instituições 
Públicas e Privadas pertencentes ao Sistema Federal de 
Ensino Superior, a que se refere o Inciso II do Art 44 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, deverão seguir as 
determinações do Parecer no 98/99 de 6 julho de 1999 do 
Conselho Nacional de Educação e as disposições da presente 
Portaria. 
 
Art.2º – Todos os Processos Seletivos a que se refere o artigo 
anterior incluirão necessariamente uma prova de redação em 
língua portuguesa, de caráter eliminatório, segundo normas 
explicitadas no Edital de convocação do processo seletivo. § 1º 
Em qualquer caso será eliminado o aluno que obtiver
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nota zero na prova de redação. § 2º Cada instituição de ensino 
deverá fixar no Edital do processo seletivo a nota mínima exigida 
na prova de redação. 
 
Art.3º – Somente serão aceitas inscrições nos processos seletivos 
a que se refere o Art. 2º de candidatos que estejam cursando o 
Ensino Médio ou que possuam o Certificado de Conclusão deste 
nível de ensino obtido pela via regular ou da suplência. 
 
Art.4º – Somente poderão ser realizados um máximo de dois 
processos seletivos para cada período de ingresso, seja anual ou 
semestral. 
 
Art.5º – O resultado obtido pelo candidato no Exame Nacional do 
Ensino Médio - ENEM realizado pelo Ministério da Educação 
deverá fazer parte necessariamente do conjunto de requisitos ou 
provas dos Processos Seletivos das Faculdades Isoladas, das 
Faculdades Integradas e dos Centros Universitários.  
§ 1º Serão considerados apenas resultados do ENEM obtidos 
pelos candidatos nos três anos anteriores à realização do 
processo seletivo.  
§ 2º – O resultado obtido pelo candidato na prova de redação do 
ENEM poderá ser considerado para fins de dar cumprimento ao 
disposto no Art. 2º da presente portaria. § 3º O disposto no 
presente artigo entrará em vigor a partir dos processos seletivos 
realizados para ingresso no ano 2003. § 4º Para as universidades 
que adotarem o ENEM como parte do processo seletivo aplica- 
se o disposto no parágrafo 2º. 
 
Art.6º – Esta Portaria entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2002, 
devendo  suas disposições serem observadas para todos os 
processos seletivos realizados para ingresso a partir do 
segundo semestre do mesmo ano, revogadas as disposições em 
contrário. 

 

A abertura do processo de seleção obedece aos critérios estabelecidos 

em Edital previamente publicado no site da Faculdade Municipal de Palhoça. 

 

1.2  REINGRESSO 

Consiste no ingresso, a partir da conclusão de curso de nível superior 

portador de diploma.  Este candidato não necessita realizar  o  Processo 

Seletivo, no entanto, o ingresso depende da disponibilidade de vagas 

estabelecidas em Edital. 
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1.3  TRANSFERÊNCIA EXTERNA 

No limite de vagas existentes a Faculdade Municipal de Palhoça aceitará a 

transferência de acadêmicos provenientes de cursos idênticos ou afins. O 

candidato deverá possuir vínculo com outra Instituição de Ensino Superior e 

apresentar documentos solicitados pela Secretaria Acadêmica, conforme 

publicação em Edital de transferência. 

O candidato poderá aproveitar os estudos (ler mais sobre equivalência no 

capítulo 14) desde que apresente os documentos comprobatórios das 

disciplinas cursadas (Histórico Escolar e Plano de Ensino devidamente 

carimbados e assinados) e que estas sejam equivalentes a matriz curricular 

vigente. Lei n. 9394 de 1996 – Art.49 e Portaria 230 de 09/03/2007. 

A Lei nº 9.394/96 estabelece o seguinte sobre transferência de alunos: 

Art.  49.  As  instituições  de  educação  superior  aceitarão  a  transferência  

de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e 

mediante processo seletivo. 

Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei. 

(Regulamento) A Lei nº 9.536/97, que regulamenta o parágrafo único do 

artigo 49 da Lei nº 9.394/96, dispõe que: 

Art. 1º A transferência exofficio a que se refere o parágrafo único do art. 49 

da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições 

vinculadas  a  qualquer  sistema  de  ensino,  em  qualquer  época  do  ano 

independente  da  existência  de  vaga,  quando  se  tratar  de  servidor  

público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se 

requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que 

acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição 

recebedora, ou para localidade mais próxima desta. (Vide ADIN 3324-7) 

Parágrafo único. A regra do caput não se aplica quando o interessado na 

transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso 

público, cargo comissionado ou função de confiança. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Ver também a Portaria nº 230, de 9 de março de 2007, que dispõe 

sobre a transferência de estudantes entre Instituições de Ensino Superior. 
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2  MATRÍCULA 

A matrícula consiste no preenchimento da ficha de cadastro, termo de 

autorização de uso de imagem e entrega dos documentos exigidos, seja no 

ato da inscrição e/ou no ato da matrícula, conforme publicação em 

Edital.  

 

3   RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA – REMATRÍCULA 

A renovação da matrícula (rematrícula) deverá ser realizada a cada 

término do semestre letivo, obedecendo às datas previstas no Calendário 

Acadêmico.   A rematrícula é realizada por meio do sistema acadêmico online 

com o login e senha disponibilizada no ato da matrícula. Qualquer ajuste de 

matrícula (troca de disciplina) será realizado no período de ajuste, 

obedecendo às datas previstas no Calendário Acadêmico, na Secretaria 

Acadêmica. 

A não renovação de matrícula, ou seja, a não efetivação da rematrícula,  

caracterizará abandono do curso e, consequentemente,  a desvinculação do 

(a) acadêmico (a) com o curso e com a Faculdade Municipal de Palhoça. 

Para ter direito a matrícula nos cursos da Faculdade Municipal de Palhoça, 

o (a) acadêmico (a) deverá participar de um novo Processo Seletivo e/ou 

Vestibular. 

O (a) acadêmico (a) que abandonar o curso e retornar aos estudos, 

automaticamente, passará a cursar a matriz curricular vigente. 

 

4   TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

O (a) acadêmico (a) veterano poderá requerer trancamento de 

matrícula pelo período máximo de 2 anos ou 4 semestres. Sendo que, a 

cada início de semestre (obedecendo às datas previstas no Calendário 

Acadêmico) será obrigatório que o (a) acadêmico (a) se dirija à Secretaria 

Acadêmica e realize o destrancamento, efetue a sua rematrícula e solicite o 

pedido de trancamento por meio de requerimento. O deferimento do 
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trancamento estará vinculado a sua regularidade na Biblioteca. Dessa forma, o  

período para trancamento é estabelecido em Calendário Acadêmico e o 

procedimento formalizado na Secretaria. 

Obs.: É vedado o trancamento de matrícula aos calouros (1ª fase). 

Perderá o direito à vaga o/a acadêmico/a que não regularizar o seu 

afastamento e o/a acadêmico/a que não solicitar o destrancamento no período 

regulamentar estabelecido em calendário. 

O (a) acadêmico (a) que trancar sua matrícula deverá se submeter à da 

matriz curricular vigente. 

 

5   TRANCAMENTO DE DISCIPLINA 

O trancamento da disciplina consiste na diminuição dos créditos 

matriculados no semestre vigente. 

A quantidade mínima a ser cursada no semestre são 12 créditos 

organizados da seguinte forma: 

 

 

DISCIPLINA 

CARGA 

HORÁRIA 

CRÉDITOS 

99h 06 

66h 04 

33h 02 

Este procedimento deverá ser realizado na Secretaria Acadêmica, 

conforme prazo definido em Calendário Acadêmico, mediante requerimento. 

Lembramos que para a conclusão do curso em 4 anos ou 8 semestres, é 

necessário cursar 20 créditos no semestre, ou seja, disciplinas de segunda à 

sexta-feira e obter aprovação em todas. A opção de cursar menos créditos 

poderá atrasar a conclusão do curso. 
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6   AJUSTE DE MATRÍCULA 

Definido no Calendário Acadêmico, o ajuste de matrícula se refere à troca, 

exclusão ou inclusão de disciplinas. O ajuste deverá obedecerá ao prazo 

estabelecido em calendário. 

 

7   TRANSFERÊNCIA EXTERNA (emitida) 

Consiste na transferência do/a acadêmico/a para outra Instituição de 

Ensino Superior mediante solicitação na Secretaria Acadêmica. Para 

solicitação de transferência o/a acadêmico (a) estar regularmente matriculado 

(a) ou trancado (a) no semestre vigente e em dia com as obrigações 

acadêmicas (documentação) e biblioteca. O (a) acadêmico/a deverá apresenta 

à Secretaria Acadêmica um Atestado de Vaga da IES para a qual está sendo 

solicitada a transferência, para a efetivação do pedido e posterior emissão dos 

documentos de transferência estabelecida no prazo de entrega pela 

Normativa nº6 da Faculdade Municipal de Palhoça. 

 

8   CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 

O (a) acadêmico (a) poderá solicitar a qualquer momento o 

cancelamento de sua matrícula desde que esteja em dia com as obrigações 

acadêmicas e biblioteca. Seu desligamento será imediato e o acadêmico 

perderá o vínculo com a Faculdade Municipal de Palhoça. O cancelamento 

deverá ser protocolado na Secretaria Acadêmica através do preenchimento do 

Termo de Desistência. Em caso de aproveitamento de estudos em outra IES o 

acadêmico poderá solicitar via requerimento seu histórico, ementas para 

aproveitamento de estudos. Desejando retornar para a Faculdade Municipal 

de Palhoça, será necessário se submeter a novo processo seletivo ou 

vestibular. 
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9   ABANDONO 

É considerado abandono o/a acadêmico/a que não renovar sua matrícula 

para o semestre subsequente. O retorno deste acadêmico dar-se-á mediante a 

um novo processo seletivo ou vestibular. O/a acadêmico/a reintegrado deverá 

se submeter à matriz curricular vigente. 

 

10 DESTRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

O (a) acadêmico (a) deverá solicitar o destracamento da matrícula no 

período de rematrícula conforme estabelecido em Calendário Acadêmico. 

Quando do destrancamento da matrícula, o (a) acadêmico/a se adequará a 

matriz curricular vigente, no caso de alterações legais realizadas pela 

Faculdade Municipal de Palhoça durante o período em que esteve afastado. 

Perderá o direito à vaga o/a acadêmico/a que não solicitar o 

destrancamento no período regulamentar conforme Calendário Acadêmico. 

 

11 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA MATRÍCULA 

Ficha de inscrição preenchida na Secretaria Acadêmica. 

Comprovante de Pagamento taxa de inscrição, conforme estabelecida no Edital. 

01 Foto 3x4. 

Cópia Autenticada do Certificado de conclusão do ensino médio. 

Cópia Autenticada do Histórico Escolar do ensino médio. 

Fotocópia simples da cédula de identidade e CPF. 

Fotocópia simples do Título de Eleitor e Quitação da última eleição. 

Fotocópia simples do Certificado de Reservista (para homens). 

Fotocópia simples do Comprovante de vacina da Rubéola (para mulheres). 

Fotocópia  simples  do Comprovante  de residência  atualizado (água, luz, telefone). 

Declaração de residência, com firma reconhecida em cartório, se não for o titular 
do comprovante, cônjuge ou parentes de 1º grau. 
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12 SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação do rendimento acadêmico é realizada por disciplina, 

incidindo sobre a frequência e aproveitamento: 

 

AVALIAÇÃO 

A aprovação semestral é averiguada por meio de no mínimo três (3) 

avaliações, sendo que destas, 02 (duas) devem ser individuais e escritas, 

sendo no máximo quatro (4) avaliações. 

Cálculo das Avaliações: 
 

�� =  
(�1�2) + (�2�2) + �3 + �4

6
 ≥ 7 

 

A média para aprovação é 7,0 (sete). O (a) acadêmico (a) que não obtiver 

média suficiente para aprovação não terá outra forma de avaliação e estará 

automaticamente reprovado na disciplina. 

A frequência às aulas é obrigatória em 75% (setenta e cinco por 

cento) sendo vedado o abono de faltasi. 

Observação: O acadêmico (a) que reprovar em qualquer uma das 

disciplinas cursadas terá que cursá-la (s) somente na Faculdade Municipal de 

Palhoça. 

No caso de solicitação de Revisão de notas o acadêmico (a) deverá 

solicitar através de requerimento.  

 

13 LICENÇA GESTAÇÃO 

A acadêmica deverá solicitar a licença gestação via requerimento, 

juntamente com o atestado médico, na Secretaria Acadêmica. Terá direito há 

90 dias, a contar do 8º mês de gestação nos termos da Lei nº 6.202/75 e 

conforme regulamento da Faculdade Municipal da Palhoça. 

a) As atividades desenvolvidas sob forma de exercício domiciliar deverão 

compensar a ausência da acadêmica; 

b) As avaliações bimestrais deverão ser realizadas também em exercício 

domiciliar; 
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c) O sistema de avaliação não sofrerá alterações; 

d) As atividades a serem desenvolvidas poderão ser enviadas por e-mail e/ou 

sistema acadêmico, ou por intermédio da Secretaria Acadêmica; 

e) Qualquer material entregue por intermédio da Secretaria deverá ser 

protocolado; 

f) O (a) Professor (a) deverá enviar por e-mail o material e as atividades para 

a acadêmica em até 07 (sete) dias após o recebimento do processo de 

regime especial; 

g) Toda comunicação entre professor e aluna deverá ser enviado com cópia 

para a coordenação; 

h) A acadêmica deverá entregar as atividades de compensação de faltas 

conforme data previamente definida pelo Professor, obedecendo ao 

calendário acadêmico vigente; 

i) Ao final do semestre o (a) Professor (a) deverá entregar as atividades 

desenvolvidas pela acadêmica na secretaria acadêmica, com as devidas 

correções/observações, no período de entrega dos diários de classe, 

conforme calendário acadêmico. 

 

14 CALENDÁRIO ACADÊMICO 

O Calendário Acadêmico é autorizado pelo CONFAP e é composto na 

totalidade de 200 dias letivos anual. O Calendário Acadêmico é divulgado  

semestralmente  no  site  -  www.fmpsc.edu.br, nos murais e na Classroom 

dos cursos da Faculdade Municipal de Palhoça. 

Nele consta toda a movimentação que rege a comunidade acadêmica 

(docente e discente), desde a definição da data de início e término dos 

semestres, formatura e prazos que envolvem os serviços da Secretaria 

Acadêmica e atividades dos cursos e institucionais. 

A Faculdade Municipal de Palhoça, a cada início do período letivo, 

apresenta aos calouros o Calendário Acadêmico para orientação e 

acompanhamento. 
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15 SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTO 

Os documentos oficiais poderão ser requeridos na Secretaria Acadêmica 

da Faculdade Municipal de Palhoça e serão disponibilizados conforme 

definição de prazos estabelecidos na Normativa nº 6 da Faculdade Municipal 

de Palhoça. 

 

16 COLAÇÃO DE GRAU 

Concluída a matriz curricular o/a acadêmico/a deverá solicitar a colação de 

grau na Secretaria Acadêmica, via Requerimento de Colação de Grau, 

conforme Calendário Acadêmico. 

A Colação de Grau é um ato oficial e único realizado, sem exceção, em 

sessão solene e pública de outorga de grau pela Faculdade Municipal de 

Palhoça, que poderá ser coletiva ou em gabinete.  

A data de Colação de Grau está prevista em Calendário Acadêmico e  

deverá seguir o protocolo da Faculdade Municipal de Palhoça que participa do 

ensaio e orienta os acadêmicos e mestre de cerimônia quanto à condução dos 

trabalhos (neste caso, para evento de formatura). 

A colação de grau em gabinete deverá ser solicitada na Secretaria 

Acadêmica por meio de requerimento, após a conclusão da matriz curricular e 

está previamente agendada em Calendário Acadêmico. 

O/a acadêmico/a receberá no ato da colação, o certificado de conclusão de 

curso e histórico escolar. 

 

17 DIPLOMA 

Após a colação de grau a Secretaria Acadêmica emite o processo a ser 

encaminhado ao órgão externo (UFSC) competente para registro do diploma. 

Neste processo vai em anexo toda a documentação do (a) acadêmico (a), 

bem como os registros de notas e conclusão da matriz curricular. O trâmite de 

registro e entrega do diploma tem o prazo de no mínimo seis meses e máximo 

nove meses, prazo este, definido pelo órgão externo (UFSC) responsável pela 

emissão dos diplomas para a FMP.  



16  
  

 

A entrega do diploma é pessoal, mediante apresentação de documento 

com foto ou mediante procuração autenticada em cartório e apresentação do 

RG da pessoa autorizada. 

 

18 ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

A Atividade Complementar consiste em complementa r a carga horária 

total dos Cursos que contemplam esta atividade para sua 

integralização. É também, uma forma de estimular o acadêmico (a) a   

participar   de experiências  diversificadas  que  contribuam  para  a formação 

do seu perfil profissional, aproximando-o da realidade e do mercado  de 

trabalho,  bem como atender à legislação em vigor.  

As Atividades Complementares abrigam-se na perspectiva de estimular a 

prática de estudos independentes, transversais, opcionais, interdisciplinares, 

de permanente e contextualizada atualização profissional específica, 

sobretudo nas relações com o mundo do trabalho, estabelecidas ao longo do 

curso, notadamente integrando-as às diversas peculiaridades regionais e 

culturais. 

O período requerimento de validação das Atividades Complementares 

está definido em Calendário Acadêmico e verá ser realizada na Secretaria 

Acadêmica, por meio de requerimento e em conformidade com a 

coordenação de curso, para o deferimento ou não da mesma.  

 

19  ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO 

O estágio não-obrigatório  é uma atividade  opcional,  acrescida à carga 

horária regular e obrigatória. (§2º do art. 2º da Lei nº 11.788/2008). 

Segundo a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, a jornada do estagiário 

deverá constar no Termo de Compromisso de Estágio.  Deverá ser compatível  

com as atividades escolares e respeitar o limite de 6 horas diárias e 30 horas 

semanais. 
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20 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO (SUPERVISIONADO) 

O estágio supervisionado é uma atividade de prática profissional, 

exercida em situações de trabalho na área específica do curso, não 

estabelecendo vínculo empregatício de qualquer natureza entre o 

acadêmico e a instituição que recebe o estagiário.  

O estágio obrigatório faz parte da matriz curricular dos cursos de 

graduação, sendo sua realização condição obrigatória para conclusão de 

curso e dispõe de regulamento próprio. 

O estágio supervisionado somente poderá ser cursado na Faculdade 

Municipal de Palhoça, não podendo ser validado quando cursado em outra 

IES. 

 

21 DISCIPLINA PROJETO TCC 

      A disciplina Projeto TCC que contemplam a matriz curricular de nossos cursos só 

poderão ser cursadas da Faculdade Municipal de Palhoça. 

 

22 ENADE – EXAME NACIONAL DE EMPENHO DO ESTUDANTE 

O ENADE tem o objetivo de aferir o rendimento dos alunos dos cursos 

de graduação em relação aos conteúdos programáticos, suas habilidades  e 

competências  adquiridas em sua formação. Sua periodicidade é de 3 anos 

e é um componente  curricular obrigatório. 

A luz do que diz o Artigo 33-M da Portaria Normativa Nº 40 do Ministério 

da Educação, o aluno que não realizar o ENADE não poderá colar grau e 

conseqüentemente não receberá o diploma. 

 

23 BIBLIOTECA 

A Biblioteca é de livre acesso a todos os professores, acadêmicos,  

colaboradores da Faculdade Municipal de Palhoça e comunidade em geral 

que poderão se inscrever como usuários da Biblioteca, com direito à 

consulta e empréstimo: 



18  
  

 

 Professores/as, acadêmicos/as e funcionários/as: Consulta e empréstimo 

do acervo.   

 Comunidade: Consulta do acervo. 

O cadastro na Biblioteca, para os/as acadêmicos/as é realizado 

automaticamente após a matrícula na Secretaria Acadêmica e para os (as) 

docentes após a sua contratação. 

Poderão ser utilizados somente para consulta local: Livro com tarja 

amarela. 

“ O leitor responderá pela obra retirada em seu nome e, em caso de 

extravio ou dano, indenizará, obrigatoriamente a biblioteca”. 

Poderão ser usados somente para consulta local: Livro com tarja 

Amarela . 

Leitores que desejarem retirar materiais bibliográficos que não se 

encontram na Biblioteca, poderão reservá-los, on-line ou na própria 

biblioteca. A ordem das reservas é cronológica. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - de segunda a sexta-feira das 8h às 

14h – 15h às 21h e sábado das 9h às 15h (em dias de Pós-Graduação). 

RESERVAS Ao leitor não será permitida a reserva de 
obras que já se encontram em seu poder 
ou que estão disponíveis na Biblioteca. 
Após o vencimento da reserva, o leitor 
perderá o direito sobre a mesma. 

EMPRÉSTIMOS O prazo de empréstimo poderá ser 
renovado até 03 vezes, diretamente na 
Biblioteca, desde que a obra não esteja 
reservada para outro usuário. As 
renovações são de inteira 
responsabilidade do usuário e podem ser 
feitas no  dia da data do vencimento do 
empréstimo. 

PENALIDADES O atraso na devolução de livros ou outros 
materiais implicará em multa por dia e por 
obra. 
 Para realizar trancamento, cancelamento, 
transferência de matrícula, bem como 
receber o diploma de conclusão, é 
necessário estar em dia com a Biblioteca. 
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24 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA  
 

A CPA (Comissão Própria de Avaliação) é a comissão formada por 

diferentes membros representantes dos vários seguimentos da comunidade 

acadêmica. Seu principal objetivo é a Auto-Avaliação. 

Os membros são: 
 
1. Representante  da Mantenedora; 

 
2.  Representante  do Corpo Docente; 

 
3.  Representante  do Corpo Discente 

 

                       4.  Representante  do Corpo Técnico Administrativo; e 
 

5.  Representante da Sociedade Civil Organizada. 
 

A CPA busca estatística por meio da aplicação de um Instrumento de 

Avaliação elaborado com perguntas que se referem a diversas dimensões 

como infraestrutura, comunicação, Secretaria Acadêmica e outros. O 

Instrumento é adaptado para cada grupo de pesquisados: alunos, 

professores, colaboradores e comunidade externa. 

A partir das estatísticas obtidas, a Comissão elabora um relatório 

apontando pontos fortes e fracos com sugestões de melhorias. A 

importância deste trabalho pode ser percebida pelo fato de a Direção Geral 

se basear neste relatório para executar as melhorias quando necessário. 

Dada essa importância, a CPA trabalha para obter resultados que se 

aproximem o máximo da realidade. O que ocorre quando a quantidade de 

pesquisados se aproxima dos 100% e estes sejam sinceros nas suas 

respostas de acordo com a realidade. 

 
 
 
C O N T A T O S 
 
Site:  www.fmpsc.edu.br 
 
Rua João Pereira dos Santos, 305 – Palhoça – SC – CEP 88130-475 
 
Telefone: 48 33410616 – 48 33421833 
 
 


