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ATA 05- ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DISCENTE ● DIA 07/05/18
Aos sete dias de maio de dois mil e dezoito, segunda-feira, reuniu-se a Comissão Própria
de Avaliação (CPA) da Faculdade Gianna Beretta na sala da CPA com início ás19:30h com a
presença dos professores ELVYS WAGNER FERREIRA DA SILVA e MARIA DO ROSÁRIO
MARQUES RIBEIROmembros da Comissão e os representantes de turma de todos os
períodos, para tratar dos seguintes assuntos: 1) Eleição dos dois membros do Corpo
Discente para a Composição da CPA; e 2) Conversar a respeito das atribuições da
CPA.Demos início falando o que é CPA, quais suas atribuições, qual a importância da
Autoavaliação Institucional para uma instituição de Ensino Superior. Após as explicitações,
os alunos fizeram diversas perguntas sempre no sentido de esclarecimentos a respeito da
CPA. Em seguida, falamos a importância da participação ativa dos alunos como membros
da CPA e que a presença deles nesse processo de avaliação é fundamental, pois o olhar
dos alunos se faz necessário.Após conversarmos intensamente, demos início a votação
para escolha de dois alunos. Antes disso, falamos que o mandato é de 1 ano podendo
renovar por mais 1 ano. Os alunos do 5º e 6º períodos expressaram recusa devido estarem
em pleno encerramento do curso. Dessa forma, a escolha foi feita pelos alunos Ellen e Luiz
se colocando à disposição para participarem da CPA, Ellen como membro titular e o aluno
Luiz César como suplente. Parabenizamos os escolhidos e convidamos para o dia seguinte
(08/05) para a primeira reunião dos representes do corpo discentes na CPA. Sem mais a
reunião encerrou as 21:00.
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