ATA CPA Nº 03/2017
REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

Realizou-se no dia dez de novembro 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 03/2017. Estavam presentes, a presidente da CPA, Diessyka Fernanda Monteiro, e
os demais membros: Reginaldo Cruz Ferreira – representante do corpo docente; Érica
de Oliveira Campos Araújo – representante do corpo técnico-administrativo; Dannilo
Ribeiro Garcês Bueno – representante da biblioteca. Ausências justificadas: Levi
Santos Santana – representante dos discentes; Tânia de Carvalho Pereira Rodrigues –
representante da sociedade; Rogeh Alves Bueno, representante do corpo técnicoadministrativo. Participação da Coordenadora de curso profa. Lázara Divino Coelho que
apresentou a nova presidente da CPA, prof. Esp. Diessyka Fernanda Monteiro, nomeada
pela Portaria D. A. nº 009/2017, de nove de agosto de 2017. A coordenadora explicou
que, devido motivos pessoais, o prof. Gilmar Alonso Valério, não poderia dar
continuidade como presidente desta comissão e houve, portanto, a necessidade de uma
nova nomeação. Ressaltou que a nova presidente, profa. Diessyka F. Monteiro, conhece
bem a Instituição e acredita na sua qualificação para realizar um bom trabalho junto a
comissão, desejando-lhe boas vindas ao novo posto. Após a apresentação da nova
presidente, a mesma fez uma breve apresentação da sua trajetória nesta Instituição. Em
seguida discutiu os itens que seria a pauta desta reunião. 1) apresentação e definição
de trabalhos da CPA no segundo semestre de 2017. 2) mudanças no calendário de
avaliação da CPA. 3) Apreciação e discussão de questionários usados nos anos
anteriores. Foi analisado os seguintes questionários: Questionário de avaliação
institucional – alunos; b) Questionário de avaliação institucional – funcionários; c)
Questionário de avaliação institucional – professores; d) Questionário da avaliação do
corpo docente. Outro tópico discutido pela Comissão foi a necessidade de uma revisão e
reorganização dos questionários da avaliação que se apresentam defasados. Além disso,
a presidente da Comissão apontou um número excessivo de questões que desestimula os
discentes em participar do processo. Ademais, apontou a necessidade de um
questionário que seja mais objetivo tanto para os entrevistados como para os membros
da CPA que farão à elaboração do relatório final. Logo, os membros concordaram que
não seria possível reformular o questionário a tempo para a avaliação deste semestre,
mas que isso seria feito para as próximas avaliações. A presidente da Comissão apontou
a necessidade de se pensar para as próximas avaliações um processo mais dinâmico e
ágil. Para isso todos os representante se encarregaram de fazer levantamento de custos
para ver a viabilidade de todo processo ser feito de forma eletrônica, o que agilizaria
tanto o processo de coleta de dados como também a aferição dos dados. A presidente
também relembrou a divisão do processo de Autoavaliação que ocorre na Faculdade,
que é dividido em quatro etapas, como segue: a) a primeira etapa é o momento de
instalação dos trabalhos da Comissão e preparação do questionário a ser aplicado; b) a
segunda na apresentação e lançamento da CPA junto à comunidade acadêmica; c) a
terceira etapa é quando aplica-se os questionários da pesquisa; d) na quarta e última
etapa realiza-se a tabulação dos dados. Embora a CPA tenha funcionado bem desde
2011, será discutido em uma próxima reunião a reorientação na metodologia dessa
avaliação, incluindo-se avaliações diversificadas como aquelas propostas e
desenvolvidas pela Coordenação do Curso das atividades acadêmicas, do corpo docente

e da própria Coordenação; os integrantes da CPA. Deliberação do dia: aprovadas as
seguintes datas para a Autoavaliação Institucional: a) 09 a 11/10/17 - Semana de
divulgação e sensibilização da comunidade para participação da CPA 2017/2; b) 16 a
23/10/17 - Semana de Avaliação Institucional – quadro de alunos, professores e
funcionário da Faculdade Assembleiana; c) 24 a 31/10/17- Semana de Avaliação do
corpo docente da Faculdade Assembleiana pelo corpo discente. Aprovada 2ª ata reunião
Ordinária da CPA/FASSEB. 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.

