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

03 - ATA DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/08/2018
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Realizou-se no dia vinte e sete de agosto 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 06/2018. 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. Gilmar Alonso
Valério, representante do corpo docente (enfermidade). A presidente da Comissão,
profa. Diessyka F. Monteiro, apresentou a pauta da reunião que tem como objetivo: 1)
Discutir novos critérios de Avaliação SINAES; 2) Preparar questionário para Avaliação
Institucional 2018/2; 3) Definir frentes de trabalhos; 4) Definir estratégias de divulgação
da Avaliação; 5) Definir funções dos integrantes no dia da Avaliação Institucional da
CPA. 1) Discutir novos critérios de Avaliação SINAES: a coordenadora da CPA,
profa. Diessyka, ressaltou a necessidade de refletir o plano de melhorias e processos de
gestão a partir das avaliações externas, conforme aponta o indicador 1.1 (evolução
institucional a partir dos processos de Planejamento e Avaliação) do Instrumento de
Avaliação. Ressaltou o conceito de Plano de Melhoria (PM) como um instrumento de
gestão constituído por um conjunto de metas e de ações estabelecidas a partir dos
resultados obtidos com o processo de autoavaliação. A profa. Também comunicou que
reuniu-se com a coordenação de curso e discutiram novos programas que será vinculado
à CPA em função da adequação à nova legislação de Avaliação Institucional. A CPA
ganhará o reforço da Comissão Institucional de Avaliação (CIA) como o instrumento de
gestão e de política institucional ligada, diretamente, à Direção Geral da Faculdade.
Ambas constituem, a partir de então, o Programa Institucional de Avaliação (PIA) da
Instituição; contudo, é assegurado à CPA sua independência nos moldes da Lei. 2)
Preparar questionário para Avaliação Institucional 2018/2: em seguida foi apontado
os Eixos 4 e 5 que serão avaliados neste segundo semestre de dois mil e dezoito. 3)
Definir frentes de trabalhos: a representante do corpo técnico-administrativo Letícia
Mainã Paula Silva sugeriu que a divulgação fosse reforçada pelos próprios membro da
CPA aos seus pares, considerando o pequeno grupo de cada segmentos. 4) Definir
estratégias de divulgação da Avaliação: como proposta estratégica de sensibilização, a
discente Dayane Ribeiro dos Santos, sugeriu a gravação de vídeo com os próprios
alunos da Faculdade com vistas à participação da comunidade na semana de
Autoavaliação. 5) Definir funções dos integrantes no dia da Avaliação Institucional
da CPA: sugeriu distribuir as atividades para o dia da Autoavaliação com um mês de
antecedência da mesma. Por fim, encerramos a reunião com as seguintes Deliberações
do dia: A) convidar a coordenadora de curso, profa. Lázara Divina, para a próxima
reunião da CPA que discutirá a integração da PIA e da CIA no planejamento estratégico
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da CPA 2019. B) Gravar vídeo institucional com os próprios alunos da IES para a
semana de sensibilização da Autoavaliação. C) definido as pautas para a próxima
reunião que deverá incluir: a avaliação externa; a divulgação de resultados; a
composição do relatório final de 2018.

