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Apuração eleição membro docente para composição da CPA 2020/2021/2022 

1. Código da 

enquete 

3125 

2. Setor 

responsável 

CPA 

3. Período da 

votação 

De 10/3 a 17/03/2020 

4.  Metodologia Manifestação de interesse do docente para compor a lista de candidatos para o 

processo eleitoral (elegíveis: docentes ativos e atuantes na graduação) de 2 a 6 de 

março de 2020. 

Cédula de papel entregue pela Coordenação do Curso – com visto do Coordenador 

da CPA e numerada - sem identificação do docente respondente: de 10 a 17 de 

março de 2020. 

5. Base legal Resolução nº 4/2019:  
Art. 4º. A Comissão Própria de Avaliação – CPA – será constituída: 
I. Por dois membros representando o segmento corpo docente, sendo um 

de livre indicação e exoneração pelo Diretor da instituição e outro 

escolhido por seus pares, mediante processo eleitoral próprio, com 

mandato de três anos, sendo possível a reeleição 

(https://www.fdsm.edu.br/afdsm/cpa-regulamentos.php) 

6. Nomes dos 

candidatos 

interessados 

 Prof. Amauri Ludovico dos Santos 

 Profª Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis 

 Prof. Demétrius Amaral Beltrão 

 Profª Denise Aparecida Gomes dos Santos 

 Profª Fafina Vilela de Souza 

 Prof. Ricardo Alves de Lima 

7.   Divulgação 

dos resultados 

www.fdsm.edu.br – link CPA  

8. Nº de 

formulários 

respondidos 

33 docentes votaram (100% de participação). 

 

9. Resultado Com 30,30% (10 votos) eleito Prof. Ricardo Alves de Lima  

 

 

 

 

https://www.fdsm.edu.br/afdsm/cpa-regulamentos.php
http://www.fdsm.edu.br/CPA/81.pdf


Código Título Data Pub. Data Exp. Meio utilizado Nº usuários 
enviados/    
filtrados 

Nº de participantes Porcentagem 
de 

participação 
(%) 

Objetivo: Instrumento de Avaliação 

3125 Eleição Membro Docente 
para a CPA 

2020/2021/2022 

10/03/2020 17/03/2020 Cédula de papel 
entregue pela 

Coordenação do 
Curso 

33 33 100% Com base no regulamento em vigor 
(https://www.fdsm.edu.br/afdsm/cpa-

regulamentos.php), atualizar a 
composição da CPA no segmento 

"Corpo docente” – escolha por seus 
pares 

Instrumento de Avaliação 
Institucional Externa, 

datado outubro de 2017. 
Indicador 1.3 
Autoavaliação 

institucional: participação 
da comunidade acadêmica 
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