ATA CPA Nº 04/2017
REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

Realizou-se no dia doze de dezembro de dois mil e dezessete 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 04/2017. 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. A presidente da Comissão, profa. Diessyka F. Monteiro iniciou
apresentando os itens que seria a pauta desta reunião. 1) Comunicação e divulgação da
Avaliação institucional 2017/2. Os membros da Comissão discutiram a dia mais viável
para apresentação dos resultados junto a comunidade interna e externa da instituição. A
presidente da Comissão, profa. Diessyka Monteiro, ressaltou que a área financeira ainda
não havia repassado a reação do setor financeiro relativa à avaliação negativa no eixo de
insfraestrutura da Faculdade. Considerando a necessidade de divulgar a CPA junto à
comunidade acadêmica, o prof. Reginaldo Cruz propôs que a divulgação dos resultados
deveria ser feita ainda no mês de março, aproveitando o início do período letivo para
divulgar os resultados aos calouros e ressalta o trabalho da Comissão. Os meios de
divulgação deverá ser na forma de Boletim Informativo e palestras a ser apresentado a
comunidade 2) Ação e Reação da Comissão. Em seguida, a presidente da Comissão
apontou como proposta para organização e composição do relatório modelos adotados
por outras Instituições de Ensino que fazem suas análises a partir do diagnóstico das
potencialidades a serem Mantidas; diagnóstico com pontos a serem trabalhados e
desenvolvidos; diagnóstico da Fragilidade Institucional. O representante do corpo
técnico-administrativo, Dannilo Ribeiro Garcês Bueno, considerou que está proposta na
organização dos resultados levantados pela CPA, trará maior transparência e
objetividade no processo de avaliação. A presidente da Comissão ficou responsável por
agilizar as providências do departamento pedagógico e financeiro para a conclusão do
Relatório Integral. 3) Apreciação da 3ª ata realizada no dia 10/11/18. Deliberação do
dia: a) Aprovada 3ª ata de reunião realizada no dia 10/11/18; b) . 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.

