
FACULDADE GIANNA BERETTA 
Comissão Própria de Avaliação - CPA 

Av. Jerônimo de Albuquerque, 1100 - Bequimão 
São Luís-MA - CEP 65060-645 

Telefone: (98) 3246-2126 
 

ATA 15 DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA ● DIA 03/03/20 (ELEIÇÃO DA 

NOVA COMISSÃO) 

Aos três de março de dois mil e vinte, terça-feira, reuniu-se a Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) da Faculdade Gianna Beretta  na sala da CPA com início ás 19:30h com a presença dos 

professores ELVYS WAGNER FERREIRA DA SILVA, MARIA DO ROSÁRIO MARQUES RIBEIRO, 

MARCONI FERNANDES, a técnica-administrativa TACIEANE AIHD  e MEYRYJANES ALMEIDA, 

ELLEN CRYSTHIE, representante do corpo discente e sr. FRANCISCO HOLANDA, representante 

da Sociedade Civil para tratar da necessidade de fazermos novas eleições para composição da 

nova equipe, pois alguns componentes já estariam finalizando suas gestões. O prof. Elvys 

Wagner deu início a reunião agradecendo a toda a equipe, pela colaboração de todos nesse 

primeiro ciclo da nossa gestão nesse trabalho tão importante para a Faculdade Gianna Beretta. 

O Prof. Marconi ressaltou que desde a implementação dessa equipe da CPA a faculdade teve 

um crescimento excepcional em vários setores da instituição. A prof. Rosário foi enfática em 

dizer que a participação dos dois alunos foi algo único nas decisões da CPA, pois os alunos 

traziam situações pontuais e que acabávamos inserindo em nossas reuniões. A discente Ellen 

Crysthie falou que foi gratificante a participação nas decisões da CPA e agradeceu ao prof. Elvys 

pelo convite. A técnica Meyryjanes e Taciane Aihd também agradeceram e que a faculdade 

precisava dessa atividade (CPA) para realmente destacar os pontos negativos da instituição 

como forma de melhorar o que não estava bom. Assim, foram cogitados alguns nomes de 

professores e alunos, o qual decidimos convidar a professora ARACY MAGALHÃES para substituir 

a professora AULINDA. Os discentes ELLEN e LUIZ deixaram já que estavam finalizando o 6º 

período do curso. Os dois alunos foram substituídos pelas alunas LAYNNA MAYARA e LUCIENE 

CARDOSO alunas do 3º período. O representante da Sociedade Civil, seu FRANCISCO HOLANDA 

foi substituído pela ex-aluna ELLEN CRYSTHIE que se colocou à disposição em continuar 

colaborando com a CPA, porém em outra representatividade (Sociedade Civil). Por fim, o corpo 

Técnico-administrativo TACIANA NOGUEIRA se desligou da instituição e foi sugerido o nome de 

NADIAN ARAÚJO e TACIANE AIHD também deixou a CPA. Assim, a nova comissão foi formada e 

os convites seriam feitos pelo Prof. Elvys Wagner, coordenador da CPA. Como houve muita 

dedicação nas discussões da nova equipe não tivemos como tratar da segunda pauta da reunião 

(Construção dos novos questionários de Autoavaliação). Marcamos para o dia 06 de março a 

próxima reunião. Por fim, dei alguns informes gerais e a reunião encerrou as 21h30min. 
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