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ATA 03DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 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 SILVA e MARIA DO ROSÁRIO MARQUES RIBEIROpara tratar dos seguintes 
assuntos: 1)Apreciação dos resultados do I Ciclo de Avaliação Institucional; 2)Agendar apresentação da 
Avaliação Institucional à Comunidade Acadêmica;3)Redação de texto para inserir no site da Faculdade e 
fotos;4)Revisão do Regimento Interno da CPA;5)Informes Gerais (avisos e agendamento de reuniões).O 
primeiro ponto da reunião foi falar dos resultados da Autoavalição Institucional realizada no dia 27 de 
março do corrente ano, dessa forma, uma cópia do Relatório Parcial foi entregue a professora Maria do 
Rosário para apreciação e avaliação dos resultados da referida Autoavaliação. Em seguida falamos da 
importância da socialização dos resultados da pesquisa à comunidade acadêmica, dessa forma, os 
resultados serão apresentados em dois dias, sendo o primeiro momento, dia 15/05/18 (terça-feira) e o 
segundo momento dia 17/05/18 (quinta-feira).A pauta da reunião seguiu-se, assim, o terceiro ponto 
discutido foi a organização de um texto que será construído pelo professor Elvys Wagnerpara ser inserido 
no site da faculdade para ampla visualização das informações pertinentes à CPA, o site também será 
alimentado com fotos dos alunos respondendo a Autoavaliação e da comissão da CPA.Um ponto relevante 
da reunião foi sobre a nova composição da Comissão Própria de Avaliação (CPA), pensamos em convidar 
mais integrantes e decidimos em dois professores (um para compor e outro para ficar de suplente), mais 
dois funcionários (um para compor e outro para ficar de suplente), mais dois alunos (um para compor e 
outro para ficar de suplente). A nova composição ficará 1 presidente, 3 professores (2titulares 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.Para a escolha dos alunos será realizada uma eleição com os líderes de turma, 
marcada para o dia 07/05/18 na sala da CPA às 19:30h.Para o convite dos professores, a professora Rosário 
e o prof. Elvys sugeriram os nomes de dois professores MarconiFernades e Aulinda Mesquita que foram 
convidados no mesmo dia da reunião. Já os convites concernentes aos funcionários foram sugeridos os 
nomes da Diretora Acadêmica Taciana Nogueira e da Coordenadora Ajunta de Curso, Meyryjanes que 
também foram convidadas logo em seguida.Dessa forma, os convites foram feitos e aceitos e dessa forma, 
aprovada a nova composição dos membros da CPA. Com a proposta de mudança na composição o 
regimento foi atualizado para se adequar à nova organização estrutural.Também ficou acordado a 
verificação da remuneração nos dias de reunião fora do expediente do professor. O professor Elvys sugeriu 
organizar um planejamento de reuniões para a comissão reunir-se mensalmente.A próxima reunião, em 
princípio, ficou agendada para 08/05/18,já coma nova formação.Sem mais a reunião encerrou as 21:45. 
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