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Comissão Própria de Avaliação 

Av. Jerônimo de Albuquerque, 1100 

 

ATA 27 REUNIÃO CPA 
 

Aos dezessete dias de novembro
Própria de Avaliação (CPA) de forma 
19h com a presença dos professores 
ROSÁRIO MARQUES RIBEIRO
COSTA e NADIAN ARAÚJO e ELLEN CRYSTHIE

1. Avaliação da Visita online para 
2. Aplicação da Autoavaliação Institucional 2021.

A reunião iniciou com a leitura da ata da visita online MEC para a autorização do curso de 
Gestão Pública ocorrida no dia 04 de outubro de 2021.
(conceito 5) obtido pela faculdade e outros assuntos abordados na visita.
falamos do processo de Autoavaliação 2021 que fechará o II Ciclo de
2020-2021) e que a próxima composição da CPA 
inseridos tutores e professores em EAD. 
discente em meio à pandemia. Sugestões dadas em organizar um tutorial reforçando um 
pouco sobre o processo de Autoavaliação Institucional para serem postados nos grupos 
acadêmicos (grupo de Whatsapp)
processo avaliativo para o 1º período seria também de forma presencial já que são alunos 
novatos. Desse modo, o processo avaliativo ficou agendado para 22 a 27 de novembro de 
2021. A Autoavaliação 2021 será realizada via plataforma AVA 
questionário elaborado no Google Forms
via link para os grupos acadêmicos (grupos de Whatsapp) e emals dos alunos

Por fim, a reunião presencial 
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27 REUNIÃO CPA ● DIA 17/11/21  

novembro de dois mil e vinte e um, quarta-feira, reuniu
Própria de Avaliação (CPA) de forma presencial na Sala da CPA (prédio anexo)
19h com a presença dos professores ELVYS WAGNER FERREIRA DA SILVA,
ROSÁRIO MARQUES RIBEIRO, ARACY MAGALHÃES, as técnicas-administrativas

ELLEN CRYSTHIE, representante da Sociedade Civil

da Visita online para Autorização EAD do curso de Gestão Pública
Aplicação da Autoavaliação Institucional 2021. 

tura da ata da visita online MEC para a autorização do curso de 
Gestão Pública ocorrida no dia 04 de outubro de 2021. Foi pontuado o excelendo conceito 
(conceito 5) obtido pela faculdade e outros assuntos abordados na visita. Na ocasião também 

do processo de Autoavaliação 2021 que fechará o II Ciclo de Autoavaliação (2019
2021) e que a próxima composição da CPA visa atender a modalidade à distância 

inseridos tutores e professores em EAD. Foram dadas muitas sugestões para atingir o 
discente em meio à pandemia. Sugestões dadas em organizar um tutorial reforçando um 
pouco sobre o processo de Autoavaliação Institucional para serem postados nos grupos 

(grupo de Whatsapp). Porém, ficou acordado que a divulgação e explic
processo avaliativo para o 1º período seria também de forma presencial já que são alunos 

Desse modo, o processo avaliativo ficou agendado para 22 a 27 de novembro de 
A Autoavaliação 2021 será realizada via plataforma AVA e.Gianna

Google Forms, porém diferente dos anos anteriores que acontecia 
via link para os grupos acadêmicos (grupos de Whatsapp) e emals dos alunos.

presencial encerrou às 21h. 
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__________________________________________________
Prof.º Me. ELVYS WAGNER FERREIRA DA SILVA 
Presidente da Comissão Própria de Avaliação 

reuniu-se a Comissão 
presencial na Sala da CPA (prédio anexo) com início ás 

ELVYS WAGNER FERREIRA DA SILVA, MARIA DO 
administrativas MEYRYJANES 

, representante da Sociedade Civil para: 

Autorização EAD do curso de Gestão Pública. 

tura da ata da visita online MEC para a autorização do curso de 
Foi pontuado o excelendo conceito 

Na ocasião também 
Autoavaliação (2019-

atender a modalidade à distância e serão 
Foram dadas muitas sugestões para atingir o público 

discente em meio à pandemia. Sugestões dadas em organizar um tutorial reforçando um 
pouco sobre o processo de Autoavaliação Institucional para serem postados nos grupos 

. Porém, ficou acordado que a divulgação e explicação desse 
processo avaliativo para o 1º período seria também de forma presencial já que são alunos 

Desse modo, o processo avaliativo ficou agendado para 22 a 27 de novembro de 
e.Gianna através de um 

, porém diferente dos anos anteriores que acontecia 
. 
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