ATA CPA Nº 05/2016
REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

Realizou-se no dia vinte e quatro de novembro de dois mil e dezesseis 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 05/2016. Estavam presentes, o coordenador da CPA, Gilmar Alonso
Valério, e os demais membros: Dannilo Ribeiro Garcês Bueno – representante do corpo
técnico-administrativo, Érica de Oliveira Campos Araújo, a representante do corpo
técnico-administrativo e Rogeh Alves Bueno, representante da sociedade externa. Teve
falta justificada o representante do corpo discente, Mendes Jaime Gimo e o
representante do corpo técnico-docente, Reginaldo Cruz Ferreira. O Presidente da CPA,
prof. Gilmar Alonso, iniciou a reunião comunicando que a Faculdade da Igreja
Ministério Fama (FAIFA), em dezembro, passará a ser chamada Faculdade
Assembleiana do Brasil (FASSEB), o que aponta para intenção das mantenedoras de
unificar um curso de Teologia que seja coerente com a confessionalidade cristã
pentecostal professada pelas igrejas da Assembleia de Deus. O Presidente da CPA
iniciou a reunião informando a necessidade dos membros da Comissão justificarem
suas faltas nas reuniões da CPA, tendo em vista que o Regimento da CPA, de acordo
com a Decisão 184/2009 CONSUN define que o comparecimento nas reuniões da
CPA é obrigatório, bem como a ausência de 3 reuniões será motivo de substituição. A
pauta principal da reunião foi sobre a Finalização do relatório e divulgação dos
resultados da Autoavaliação. Deliberação do dia: (A) Aprovada a ata da reunião do dia
10/10. (B) O Prof. Gilmar Alonso irá preparar o Relatório de Autoavaliação
Institucional 2016 para apresentação na semana de divulgação dos resultados. 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.

