
 

 

 

 

 

 

 

EDITAL 001/2014 – CPA 

 

 No uso de suas atribuições legais, a Comissão Própria de Avaliação das 

Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu (CPA) vem, por meio deste, 

convocar as eleições para os representantes discentes da CPA, os quais 

deverão efetuar a inscrição por meio de um formulário próprio – disponível no 

local de inscrição – seguindo as seguintes determinações: 

a) Ser acadêmico regularmente matriculado na instituição e com frequência 

constante; 

b) Ser brasileiro, ou naturalizado, maior de 18 anos; 

c) Ter disponibilidade para participar de reuniões e eventos promovidos 

pela CPA. 

Os acadêmicos interessados deverão realizar a inscrição junto à 

Coordenação Acadêmica, juntamente com a Juliane Geisler, no prédio Sede da 

Uniguaçu, no período de 29 de maio a 05 de junho de 2014, das 8h às 12h e 

das 19h às 22h30min.  

Após a inscrição, a CPA selecionará os acadêmicos elegíveis por meio 

dos seguintes critérios: 

1 – Rendimento acadêmico superior a 7,0 (média) nas disciplinas do primeiro 

bimestre do ano de 2014; 

2 – Frequência acima de 75% em todos os períodos cursados; 

3 – Participação nos eventos do Colegiado de Curso, comprovado por meio de 

declaração da Coordenação do Curso e/ou certificação; 

4 – Não ser acadêmico dos três últimos períodos do curso. 

 Após a seleção dos elegíveis, num prazo máximo de 78h após o 

encerramento das inscrições, serão divulgados, por meio de edital próprio de 

homologação, os nomes que concorrerão as duas vagas de representantes 

discentes na CPA, por meio de eleição direta realizada pela comunidade 



acadêmica via site da Uniguaçu, com datas a serem definidas e expostas no 

edital de homologação das inscrições.  

 Serão eleitos os dois discentes que obtiverem o maior número de votos. 

Em caso e empate serão utilizados os seguintes critérios de desempate: 

1 – Rendimento acadêmico; 

2 – Percentual de presença; 

3 – Participação em eventos do Colegiado e da Instituição (comprovados via 

declarações e/ou certificações). 

 

 

União da Vitória, 27 de maio de 2014. 

 

 

 

 

Prof. Ms. Ivan de Oliveira 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA UNIGUAÇU (CPA) 

(Assinado no original) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


