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Aos vinte e sete dias de março de dois mil e dezoito, terça-feira, reuniu-se a Comissão Própria de 
Avaliação (CPA) da Faculdade Gianna Beretta  com início às 19:30h, com o objetivo de promover o I 
Ciclo de Avaliação Institucional (parte 2)no que diz respeito aos aspectos pertinentes a cada 
eixo/dimensão de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional, no tocante ao Curso de 
Gestão Hospitalar. Estavam presentes coordenando a Autoavaliação o presidente, o Prof. ELVYS 
WAGNER FERREIRA DA SILVA e a Prof.ª MARIA DO ROSÁRIO MARQUES RIBEIRO membros da 
comissão, JOSÉ FRANCISCO HOLANDA, representante da Sociedade Civil Organizada, juntamente com 
a Diretora Acadêmica TACIANA NOGUEIRA DE SOUSA CAMPÊLO e a Consultora em Gestão 
Acadêmica CLAUCIA RIVANA SOUSA DA CRUZ. O público participante da Autoavaliação Institucional 
contou com discentes, professores e técnicos-administrativos. Antes da aplicação do questionário o 
presidente da CPA realizou um momento de sensibilização sobre as atribuições da CPA, teceu também 
alguns comentários explicitando a finalidade do processo de avaliação a que seriam submetidos. O 
questionário foi aplicado com alunos de todos os semestres do Curso de Gestão Hospitalar do 1º ao 6º 
período, atingindo um total de 140 alunos, de um universo de 179 alunos matriculados. Em relação aos 
Técnicos-Administrativos, foram 9 participantes, sendo 1 bibliotecária, 1 secretária acadêmica, 
2assistentes administrativos, 1auxiliar financeiro, 1 coordenadora de matrícula, 1 coordenadora 
adjunta de curso, 1 diretor executivo e 1 diretora acadêmica. Enquanto que o corpo docente teve 
participação de11 professores, havendo apenas uma ausência justificada, destaca-se também que a 
coordenadora do curso participou da pesquisa como professora.Vale destacar que na aplicação do 
questionário com os alunos a comissão da CPA juntamente com os outros funcionários que 
participavam desse momento se deu uma turma de cada vez com o objetivo da comissão realizar uma 
conversa preliminar a respeito das atividades da CPA.Ao final da aplicação do questionário, reuniu-se 
na sala da CPA para divisão de tarefas para a análise dos dados coletados para compor o Relatório 
Parcial.A reunião de aplicação da Autoavaliação Institucional da Faculdade Gianna Beretta no que 
concerne ao Curso de Gestão Hospitalar encerrou às 21:30h. 
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