ATA CPA Nº 01/2016
REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

Realizou-se no dia sete de abril de dois mil e dezesseis, às dezoito horas, na sala da Comissão
Própria de Avaliação, nas dependências da Faculdade Assembleiana do Brasil, situada na Av.
Curitiba com Rua Florianópolis - Vila Paraiso (Fama), cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
reunião da Comissão Própria de Avaliação, conforme edital nº 01/2016. Estavam presentes,
o coordenador da CPA, Gilmar Alonso Valério, e os demais membros: prof. Reginaldo Cruz
Ferreira – representante do corpo técnico-docente, Dannilo Ribeiro Garcês Bueno –
representante do corpo técnico-administrativo, Érica de Oliveira Campos Araújo representante do corpo técnico-administrativo -, Mendes Jaime Gimo – representante do
corpo discente. Teve falta justificada o representante da sociedade externa, Rogeh Alves
Bueno. O coordenador iniciou a reunião dando as boas vindas aos novos membros da CPA,
Érica de Oliveira Campos Araújo e Mendes Jaime Gimo, que farão parte da gestão no ano
presente. O objetivo da reunião é: A) Sondar e levantar os problemas recorrentes na IES
registrados no último ano. B) Preparar o questionário da Avaliação Institucional que será
realizada no primeiro semestre. C) Criar estratégias para a participação da comunidade interna
na semana da Avaliação Institucional. Os membros da CPA sugeriram que fossem avaliadas
as seguintes dimensões: 1) as dimensões físicas da instituição, 2) o atendimento prestado pela
direção e coordenação, 3) o atendimento prestado pela secretaria de registro e controle
acadêmico, 4) serviço prestado pela biblioteca e 5) pela Capelania Institucional. Para a
mobilização da comunidade na semana da Avaliação Institucional, o prof. Reginaldo Cruz
Ferreira, reforçou que é necessário o incentivo dos coordenadores, assim como dos
professores para estimular a participação da comunidade. Relembrou que até o momento
todos tiveram o cuidado e o compromisso de ir incentivar a participação dos alunos. O
representante dos discente, Mendes Jaime, pediu mais divulgação midiática e visual na
semana da Avaliação. O coordenador, prof. Gilmar Alonso, comprometeu-se em divulgar por
meio de cartazes nas salas, nos murais da instituição e no site, além das divulgações em redes
sociais. Ficou decidido entre os membros da comissão que o melhor período para a realização
da Avaliação seria no mês de junho do ano corrente e apresentada à comunidade no mês de
agosto. Houve aprovação unânime dos itens tratados. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião, sendo a presente Ata lavrada por mim, Gilmar Alonso Valério, que, após
aprovada, será devidamente assinada por todos os presentes e arquivada em livro próprio.

