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PORTARIA Nº 433, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. 

 
 

Dispõe sobre o Regimento do Grupo 
de Avaliação do Ensino de Graduação 
da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas da Universidade de São 
Paulo (proc. 17.1.865.9.3). 
 

 
A Diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, Profa. Dra. Primavera 
Borelli, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o deliberado pela 
Comissão de Graduação da FCF, em sua reunião de 20-09-2017 e por sua Egrégia 
Congregação, em sessão de 31-10-2017, baixa a seguinte: 
 
 

P O R T A R I A  

 
 
Artigo 1º – O presente regimento tem por finalidade disciplinar o funcionamento do 
Grupo de Avaliação do Ensino de Graduação (GAEG) da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas (FCF) da Universidade de São Paulo (USP). 
 
Artigo 2º – O GAEG está subordinado à Comissão de Graduação (CG) da FCF e tem por 
finalidade subsidiá-la para propor diretrizes e instrumentos que auxiliem o sistema de 
avaliação e acompanhamento do curso de Graduação. 
 
Artigo 3º - O GAEG-FCF tem as seguintes atribuições: 
I - Elaborar diretrizes para a avaliação e acompanhamento do ensino de graduação; 
II - Desenvolver instrumentos de avaliação de disciplinas do curso de graduação por 
discentes e docentes;  
III - Estabelecer indicadores para avaliação do curso de graduação; 
IV - Propor ações que visem o aperfeiçoamento do sistema de avaliação do curso de 
graduação; 
V – Auxiliar na divulgação dos resultados da avaliação do curso de graduação. 

 
Artigo 4º - O GAEG é constituído por: 
I - oito docentes da FCF, dois representantes de cada Departamento, indicados pelos 
Conselhos de Departamentos;  
II – dois representantes discentes, eleitos por seus pares. (alterado pela Portaria FCF Nº 473, de 
11/06/2018) 

 
Artigo 5º - Os membros docentes do GAEG terão mandato de três anos, sendo permitida 
recondução. 



 

 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
Diretoria 

 

 

Av. Prof. Lineu Prestes, 580 * Butantã * São Paulo – SP * CEP: 05508-000 
Telefone: +55 (11) 3091-3674 

 

 
Artigo 6º - O Coordenador e o Vice-Coordenador do GAEG serão eleitos dentre os 
membros docentes, com mandato de dois anos, sendo permitida recondução. 
 
Artigo 7º - Os representantes discentes terão mandatos de um ano, sendo permitida a 
recondução. 

 
Artigo 8º - O GAEG se reunirá por convocação do Coordenador ou, na ausência deste, pelo 
Vice-Coordenador. 
 
Artigo 9º - As reuniões ordinárias do GAEG serão mensais de acordo com o calendário 
estabelecido ao início de cada ano. 
Parágrafo único - reuniões extraordinárias poderão ser convocadas de acordo com a 
necessidade.  

 
Artigo 10º - Cabe ao Coordenador do GAEG, ou na ausência deste, ao Vice-Coordenador: 
I – convocar as reuniões ordinárias ou extraordinárias do GAEG e organizar as respectivas 
pautas; 
II – planejar e coordenar os trabalhos do grupo; 
III – reportar as decisões e andamento das atividades do GAEG à CG-FCF, sempre que 
necessário.  
IV – elaborar anualmente um relatório das atividades desenvolvidas que deverá ser 
apreciado pela CG; 
V – representar o GAEG em convocações feitas pela CG ou qualquer outro colegiado da 
FCF. 

 
Artigo 11º - Cabe aos membros do GAEG:   
I – propor ações e executar atividades, conforme descrito no artigo 3º deste Regimento; 
II – manter os demais docentes de seus respectivos departamentos informados dos 
trabalhos, discussões e propostas do GAEG. 

 
Artigo 12º - O presente regimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
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