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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

 
Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - FASASETE 

 
EDITAL DE ELEIÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE DO SEGMENTO 

DISCENTE DA CPA Nº 01/2021 

 
 A Diretoria da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE de 
acordo com a Resolução 02/2004 do Instituto Educacional Santo Agostinho torna-se 
público o processo de eleição do representante discente da Comissão Própria de 
Avaliação – CPA atendendo a legislação e normas vigentes do Sistema nacional de 
Avaliação da Educação Superior – SINAES, art.11 da lei nº 10.861, de 14 de abril de 
2004 e pelo regulamento da CPA, §2º, que consta a seguinte redação: os representantes 
previstos nos incisos, III, IV e V são eleitos pelos pares e os representantes nos incisos I, 
II e VI, são escolhidos e designados pelo seu diretor das mantidas. 
 Está aberta vaga para 1 (um) representante do corpo discente desta respectiva 

Faculdade, tendo em vista que a representante Discente Leila concluiu o curso, ficando 
assim uma vaga disponível;  

 A manifestação das candidaturas deverá ser apresentada pelo formulário Google 
Forms até o dia 28/09/2021 que será disponibilizado nos grupos dos 
representantes de turma; 

 Os nomes dos candidatos serão divulgados no dia 29/09/2021 em todos os canais de 
comunicação da IES. 

 A eleição será no dia 01/10/2021; 
 A votação será sigilosa, preenchida pelo formulário Google Forms. 
 Haverá uma Comissão de acompanhamento e apuração da eleição que constará de 

um dos candidatos (discente), a coordenadora da CPA e um membro técnico-
administrativo da FASASETE;  

 O resultado da eleição será divulgado nos quadros de avisos, na secretaria de cursos e 
via e-mail dos líderes de turma e demais canais da IES. 

 
Sete Lagoas, 20 de setembro de 2021 

 

 
 
 
 

Leonardo Rodrigues  
Diretor Geral da FASASETE 
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