FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASIL - FASSEB
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA

01 - ATA DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 20/02/2018
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Realizou-se no dia vinte de fevereiro de dois mil e dezoito, 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 01/2018. Estavam presentes: a presidente da CPA, Diessyka Fernanda Monteiro, e
os demais membros: Letícia Mainã Paula Silva, representante do corpo técnicoadministrativo, Dayane Ribeiro dos Santos, representante do corpo discente, Dannilo
Ribeiro Garcês Bueno, representante da biblioteca, Agnaldo Moreira Pinto,
representante da comunidade externa. Ausências justificadas: Prof. Rogeh Alves
Bueno, representante do corpo docente. A presidente da Comissão, profa. Diessyka F.
Monteiro, iniciou dando boas vindas aos novos integrantes da comissão, Letícia Mainã
Paula Silva, representante do corpo técnico-administrativo, Dayane Ribeiro dos Santos,
representante do corpo discente e Agnaldo Moreira Pinto, representante da comunidade
externa. Em seguida, para situar os novos membros da CPA das atividades
desenvolvidas pela comissão, fez-se uma breve exposição sobre os objetivos da CPA, a
competência de cada membro e sua consolidação nos processos de avaliação interna da
FASSEB. A presidente da comissão apresentou, então, os itens que seriam a pauta desta
reunião. 1) Novos critérios de Avaliação SINAES – 2017. A primeira pauta foi
analisar o Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o exercício
das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior
(IES) e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de
ensino que desencadeou normas complementares, por intermédio de diversas portarias
ministeriais, destacando-se: Portaria nº 20, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe
sobre os procedimentos e o padrão decisório dos processos de credenciamento,
recredenciamento, autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de
cursos superiores, bem como seus aditamentos, nas modalidades presencial e a
distância, das instituições de educação superior do sistema federal de ensino. Com esse
decreto observou a necessidade de adequar o questionário de Autoavaliação interna para
2018, assim como atualizar o Regulamento da CPA que está sem sofrer alteração desde
2012, data de sua elaboração. 2) Eixos a serem trabalhados e pesquisados no 1º
semestre de 2018. A próxima pauta foi definir os eixos que serão pesquisados no
primeiro semestre deste ano. A presidente apresentou os cinco eixos que abrange as dez
dimensões avaliados pelo SINAES. Os membros decidiram, em comum acordo, que os
eixos trabalhos em 2018 serão: Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional; Eixo 2
– Desenvolvimento Institucional; Eixo 3 – Políticas Acadêmicas. 3) Preparar
questionário para Avaliação Institucional 2018. A presidente da comissão propôs que
cada membro assumisse um eixo para analisar e adaptá-lo ao novo questionário. A
representante do corpo técnico-administrativo, Letícia Mainã Paula e representante da
comunidade externa, Agnaldo Moreira Pinto, assumiram o Eixo 2 – Desenvolvimento
Institucional. A representante do corpo discente, Dayane Ribeiro dos Santos, Eixo 3 –
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Políticas Acadêmicas. A presidente da comissão, Diessyka F. Monteiro, ficou
responsável pelo Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional. Os eixos foram
divididos segundo o tema a representatividade de cada membro. 4) Definir estratégias
de divulgação da Avaliação. Entre as estratégias de divulgação da avaliação interna, a
representante do corpo discente, Dayane Ribeiro dos Santos sugeriu: 1) Mini Palestra
para orientação e conscientização da Avaliação Institucional; 2) Banner com
apresentações das ações e medidas já tomadas pela CPA; 3) Brinde para alunos que fizer
a Autoavaliação. A presidente da Comissão se responsabilizou para levar todas as
sugestões ao departamento financeiro. 5) Definir funções dos integrantes no dia da
Avaliação Institucional da CPA. Por fim, a presidente da CPA sugeriu distribuir as
atividades para o dia da Autoavaliação com um mês de antecedência da mesma.
Deliberações do dia: a) Aprovada as datas de reuniões ordinárias desta comissão.
Ficou acordado que as reuniões ocorrerão às terças-feiras, das 18h às 19h e/ou as
quartas-feiras das 17h às 18h, duas vezes no bimestre, durante os meses de fevereiro e
junho, agosto e dezembro. b) Aprovado calendário de atividades da CPA 2018. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo a presente Ata lavrada por mim,
Diessyka Fernanda Monteiro, que, após aprovada, será devidamente assinada por todos
os presentes e arquivada em livro próprio. c) Aprovado fazer alteração no regulamento
da CPA. d) Aprovado os eixos que serão trabalhados em 2018 serão: Eixo 1 –
Planejamento e Avaliação Institucional; Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo a presente Ata lavrada por mim,
Diessyka Fernanda Monteiro, que, após aprovada, será devidamente assinada por todos
os presentes e arquivada em livro próprio.

