ATA CPA Nº 03/2016
REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

Realizou-se no dia vinte e um de maio de dois mil e dezesseis às nove 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 03/2016. 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, Rogeh Alves Bueno, representante da sociedade externa e Mendes Jaime
Gimo – representante do corpo discente. Teve falta justificada: o representante do
corpo técnico-docente, prof. Reginaldo Cruz Ferreira.
O presidente da CPA, prof. Gilmar Alonso, iniciou a reunião expondo que o objetivo é
discutir estratégias para a participação acadêmica no período da Avaliação Institucional.
Discutiu que, historicamente, na faculdade Faifa, a Autoavaliação Institucional tem
ocorrido no período de uma semana. Todos consideraram este período como suficiente
para a realização da Autoavaliação, haja vista o pequeno número da comunidade
acadêmica. Os membros relembram a necessidade de realizar a divulgação das
conquistas da CPA no período, quando da próxima campanha de sensibilização, como
incentivo para a participação. O presidente da CPA, prof. Gilmar Alonso pediu a
colaboração do Danillo Ribeiro, representante do corpo técnico-administrativo, para
auxiliar os discentes com dificuldades no uso do computado, na semana da
Autoavaliação. Também solicitou a participação do CATEF para auxiliar toda a
comunidade acadêmica no período de Autoavaliação. Deliberação do dia: A) A sala de
informática, na primeira semana de junho, deverá ser usada prioritariamente pelos
discentes para a realização da Autoavaliação. Houve aprovação unânime dos itens
tratados. B) aprovada a ata da reunião do dia 02/05. 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.

