ATA CPA Nº 02/2017
REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

Realizou-se no dia cinco de junho de dois mil e dezessete às dezessete 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 02/2017. Estavam presentes: o coordenador da CPA, Gilmar Alonso Valério, e os
demais membros: Dannilo Ribeiro Garcês Bueno – representante do corpo técnicoadministrativo, Érica de Oliveira Campos Araújo, a representante do corpo técnicoadministrativo e Levi Santos Santana - Representante do corpo-discente. Teve falta
justificada: Tânia de Carvalho Pereira Rodrigues, representante da sociedade externa e
o representante do corpo técnico-docente, Reginaldo Cruz Ferreira. O presidente da
CPA, prof. Gilmar Alonso Valério, iniciou a reunião indicando a nomeação da
representante da sociedade externa, Tânia de Carvalho Rodrigues, que não pode estar
presente na reunião. Foi dado boas vindas ao representante do corpo-discente, Levi
Santos Santana, que será de enorme contribuição para a Comissão. Logo em seguida,
discutiu-se sobre as dificuldades que alguns membros têm tido para participar das
reuniões da CPA realizada às dezessete horas, pois alguns estariam ainda no trabalho.
Para resolver esta dificuldade, os membros decidiram, de forma unânime, que as
reuniões passarão a ocorrer às dezoito a fim de ter uma maior adesão de participantes.
Discutiu-se também sobre a necessidade de fazer rodízios entre os representantes da
CPA quando houver mais de um por departamento na Faculdade. O representante do
corpo-discente, Levi Santos Santana, expos que a maioria dos alunos não conhece a
CPA. No entanto, o representante do corpo técnico-administrativo, Dannilo Ribeiro
Garcês Bueno, relembrou que na semana de recepção dos calouros é falado sobre a CPA
aos representante dos alunos e na Aula Magna. Contudo, arguiu-se que é necessário
uma exposição mais clara sobre o que é a CPA, e qual a importância da Autoavaliação.
Contudo, foi relatado a pouca participação e interesse do aluno quando o assunto é
Autoavaliação. O presidente da CPA, prof. Gilmar Alonso Valério, propôs que cada
departamento pensasse estratégias capazes de integrar os diversos setores da Faculdade
FASSEB de modo que forma que promovesse o interesse e a participação de todos.
Também cobrou a participação dos membros da CPA na elaboração do questionário que
será aplicado na Avaliação Institucional no segundo semestre deste ano. 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.

