ATA CPA Nº 02/2016
REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

Realizou-se no dia dois de maio 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 02/2016. 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, Rogeh Alves Bueno, representante da
sociedade externa e Mendes Jaime Gimo – representante do corpo discente. Teve falta
justificada a representante do corpo técnico-administrativo, Érica de Oliveira Campos
Araújo. O Presidente da CPA, prof. Gilmar Alonso, iniciou a reunião apresentando as
dimensões da Lei 10.861 do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior –
SINAES, bem como a divisão dessas dimensões nos setores da FAIFA para compor o
Relatório de Autoavaliação Institucional. Em seguida, foram feitas as divisões dos relatórios
dos órgãos da Administração para cada membro da CPA. Logo após, discutiu-se a segunda
pauta do dia, referente ao questionário de Avaliação do docente pelo discente no primeiro
semestre. O prof. Reginaldo Cruz propôs que o questionário fosse mais objetivo, com
perguntas curtas, para não ser exaustivo como em outros anos. Logo após, o presidente da
comissão, prof. Gilmar Alonso, propôs que o próximo instrumento de avaliação a ser
analisado pela Comissão seja o Relatório Síntese de Área – Teologia – que analisa o
desempenho dos estudantes no ENADE de 2015, considerando que é a primeira avaliação do
ENADE e análise feita pelo DAES nos cursos de Teologia no Brasil. Ao final da reunião, o
Presidente da Comissão tratou sobre a Semana de Avaliação da FAIFA, propondo que a CPA
inclua também no conteúdo a ser apresentado na reunião da Comissão com os gestores da
Faculdade os relatórios de avaliação do ENADE realizado pelo MEC. Deliberações do dia:
Aprovado o Questionário de Autoavaliação Institucional e Avaliação do Docente pelo
Discente. Os mesmos serão implementado pela Secretaria por meio de sistema eletrônico para
ser respondido pelos alunos na primeira semana do mês de Junho. 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.

