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

02 - ATA DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 18/03/2019
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Realizou-se no dia dezoito de março de dois mil e dezenove, 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 01/2019.
Estavam presentes: a presidente da CPA, Diessyka Fernanda Monteiro, e os demais
membros: Letícia Mainã Paula Silva, representante do corpo técnico-administrativo,
Samuel Araújo Andrade, 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. 1) Apresentar novos membros da CPA: A presidente da CPA, profa.
Diessyka F. Monteiro, iniciou a primeira reunião do ano de dois mil e dezenove com os
membros da Comissão dando boas-vindas ao novo integrante da Comissão, o discente
Samuel Araújo Andrade, reforçando sua importância na representação dos alunos junto à
Comissão. Na sequência, a presidente fez uma retrospectiva do último ciclo de
autoavaliação realizada no ano de dois mil e dezoito. Destacou a missão, o objetivo e a
natureza da CPA ao novo integrante e também pontuou o processo de Avaliação
Institucional realizada na IES que tem Projeto próprio que orienta o processo. Foi
entregue aos membros uma cópia do Projeto de Avaliação Institucional a cada um dos
membros para uma melhor apropriação das estratégias e ações a serem realizadas pela
CPA neste novo ciclo. 2) Elaborar, revisar e postar Relatório Anual de Autoavaliação
institucional 2018 no e-mec: a presidente pediu a colaboração de todos para a revisão e
releitura do 1º relatório parcial a ser postado no portal do E-mec até o dia trinta de março
de dois mil e dezenove, conforme calendário: (a) Até 31 de março de 2019 – 1º relatório
parcial; (b) Até 31 de março de 2020 – 2º relatório parcial; (c) Até 31 de março de 2021
– Relatório Integral. 3) Elaborar instrumento de coleta de dados para a extensão: a
próxima pauta foi delinear os instrumentos de análise do ciclo de avaliação. Foi solicitado
aos membros um estudo do PPC e PDI (2018-2022) com recorte nas atividades de
extensão para sistematizar e preparar o formulário de pesquisa a ser aplicado nos cursos
e eventos da extensão. 4). Discutir proposta para Portal dos Egressos: cadastro e
pesquisa: a comissão discutiu a proposta de pesquisar os egressos da faculdade a partir
de formulários integrados no próprio site da IES. O representante da biblioteca, Danillo
Ribeiro, ficou responsável de dialogar com a equipe de TI para discutir a integração de
dados com a secretaria e apresentar as propostas aos membros na próxima reunião. 4)
Aprovar o Cronograma de reuniões e atividades de 2019: ficou acordado entre os
membros que as reuniões serão bimestrais, às segundas-feiras, com início dàs 16h às 18h.
5) Preparar o boletim de resultados de avaliação: a última pauta tratou da apresentação
de resultados da autoavaliação institucional ciclo 2018/1 que teve como monitoramento
das metas do PDI (2018-2022). A presidente destacou a relevância dos membros estarem
presentes na divulgação dos resultados à comunidade acadêmica no propósito de
solidificar as ações implementadas pela CPA, e no trabalho de conscientização cada vez
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mais ampla e transparente do processo de autoavaliação na IES. 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.

