
FACULDADE GIANNA BERETTA
Comissão Própria de Avaliação 

Av. Jerônimo de Albuquerque, 1100 

 

ATA DA REUNIÃO

 

Aos oito dias de abril de dois mil e 
Avaliação (CPA) de forma EXTRA
19:30h com a presença dos professores 
ROSÁRIO MARQUES RIBEIRO e
MEYRYJANES COSTA e NADIAN ARAÚJO 
ESTRUTURANTE para: 

1. Propor discussão e/ou adequação na matriz curricular do curso em decorrência 
avaliações internas e externas;

2. Elaboração de um instrumento
serem desenvolvidas;

3. Planejar avaliações internas no tocante à bibliografia do curso.

A reunião abordou a questão da adequação da Matriz Curricular do curso, apresentando a 
possibilidade de inserções de disciplinas específicas que priorizam a formação do futuro gestor 
público. Em seguida, definiu
Autoavaliações Institucionais realizadas anualmente. A 
tocante à bibliografia do curso que precisa periodicamente ser renovada oportunizando inserir 
novas e relevantes publicações.

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

Prof.º Me. ELVYS WAGNER FERREIRA DA SILVA        _____________________________
Prof.ª Esp. MARIA DO ROSÁRIO MARQUES RIBEIRO  ___________________________________
Profªª Esp. ARACY DA SILVA SANTOS MAGALHÃES__________________________________
MEYRYJANES COSTA ALMEIDA                                     
NADIAN ARAUJO DOS SANTOS                                     ____________________________________

__________________________________________________
Prof.º Me. ELVYS WAGNER FERREIRA DA SILVA
Presidente da Comissão Pró

FACULDADE GIANNA BERETTA 
Comissão Própria de Avaliação - CPA 

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

Telefone: (98) 3246-2126 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA ● DIA 08/0

de dois mil e vinte e um, quinta-feira, reuniu-se a Comissão Própria de 
EXTRAORDINÁRIA e on-line através do google meet 

h com a presença dos professores ELVYS WAGNER FERREIRA DA SILVA,
ROSÁRIO MARQUES RIBEIRO e ARACY MAGALHÃES e as técnica

e NADIAN ARAÚJO juntamente com o NÚCLEO DOCENTE 

Propor discussão e/ou adequação na matriz curricular do curso em decorrência 
avaliações internas e externas; 
Elaboração de um instrumento de avaliação semestral sobre as práticas pedagógicas a 
serem desenvolvidas; 
Planejar avaliações internas no tocante à bibliografia do curso. 

abordou a questão da adequação da Matriz Curricular do curso, apresentando a 
de disciplinas específicas que priorizam a formação do futuro gestor 

público. Em seguida, definiu-se que a avaliação junto à CPA não ficará restrita as 
Autoavaliações Institucionais realizadas anualmente. A mesma sugestão foi ampliada no 

afia do curso que precisa periodicamente ser renovada oportunizando inserir 
novas e relevantes publicações. 

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

Prof.º Me. ELVYS WAGNER FERREIRA DA SILVA        _____________________________
Prof.ª Esp. MARIA DO ROSÁRIO MARQUES RIBEIRO  ___________________________________
Profªª Esp. ARACY DA SILVA SANTOS MAGALHÃES__________________________________
MEYRYJANES COSTA ALMEIDA                                     ____________________________________
NADIAN ARAUJO DOS SANTOS                                     ____________________________________

 
 

__________________________________________________
Prof.º Me. ELVYS WAGNER FERREIRA DA SILVA 
Presidente da Comissão Própria de Avaliação 

04/21  

se a Comissão Própria de 
line através do google meet com início ás 

ELVYS WAGNER FERREIRA DA SILVA, MARIA DO 
técnicas-administrativas 

NÚCLEO DOCENTE 

Propor discussão e/ou adequação na matriz curricular do curso em decorrência 

de avaliação semestral sobre as práticas pedagógicas a 

abordou a questão da adequação da Matriz Curricular do curso, apresentando a 
de disciplinas específicas que priorizam a formação do futuro gestor 

se que a avaliação junto à CPA não ficará restrita as 
mesma sugestão foi ampliada no 

afia do curso que precisa periodicamente ser renovada oportunizando inserir 

Prof.º Me. ELVYS WAGNER FERREIRA DA SILVA        ____________________________________ 
Prof.ª Esp. MARIA DO ROSÁRIO MARQUES RIBEIRO  ___________________________________ 
Profªª Esp. ARACY DA SILVA SANTOS MAGALHÃES__________________________________ 

____________________________________ 
NADIAN ARAUJO DOS SANTOS                                     ____________________________________ 

__________________________________________________ 


