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Comissão Própria de Avaliação - CPA
Av. Jerônimo de Albuquerque, 1100 - Bequimão
São Luís-MA - CEP 65060-645
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ATA 04- APROVAÇÃO REGIMENTO INTERNO DA CPA ● DIA 26/04/18
Aos vinte e seis dias de abril de dois mil e dezoito, quinta-feira, reuniu-se a Comissão Própria de
Avaliação (CPA) da Faculdade Gianna Beretta na sala da CPA com início ás 20h com a presença dos
professores ELVYS WAGNER FERREIRA DA SILVAeMARIA DO ROSÁRIO MARQUES RIBEIROe TACIANE
AIHD, representante dos Técnicos-administrativos e JOSÉ FRANCISCO HOLANDA, representante da
Sociedade Civil Organizada,com o objetivo de aprovar a revisão do Regimento Interno da CPA no que
diz respeito à nova composição da Comissão Interna de Avaliação.A equipe inicial era composta por 5
membros, sendo 2 professores (um sendo o presidente), 1 técnico-administrativo, 1 aluno e 1
representante da Sociedade Civil Organizada. Devido à importância das atividades da CPA para o
processo de qualificação da instituição, foi sugerido pelo presidente a inserção de mais representantes
para compor a CPApara que pudéssemos de fato ter representatividade e também fortalecer
promover os diálogos em torno das questões e atribuições da Comissão nesse processo de avaliação
preconizado pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.A nova composição ficará 1
presidente, 3 professores (2 titulares e 1suplente), 3 funcionários (2 titulares e 1 suplente), 2 alunos
(1 titular e 1 suplente) e 1 membro da Sociedade Civil, totalizando 10 membros. Os convites dos
representantes docentes foram feitos pelo presidente em comunhão com os outros membros da
Comissão. Dessa forma, foram convidados os professores Marconi Fernandes Franco de Sá Júnior e
Aulinda Mesquita Lima.O mesmo se deu aos convites concernentes aos representantes Técnicosadministrativos, o presidente da Comissão,condidou a Diretora Acadêmica Taciana Nogueira de Sousa
Campêloe a Coordenadora Ajunta de Curso, Meyryjanes Costa Almeida.Enquanto que para a escolha
dos representantes discentes será realizada uma eleição com os representantes de turma para apontar
os dois alunos. Sem mais a reunião encerrou às 21:45h.
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