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

04 - ATA DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 03/12/2018
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Realizou-se no dia três de dezembro de dois mil e dezoito, às dezoito horas e trinta
minutos, 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 técnico-administrativo, 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) e Dayane
Ribeiro dos Santos, Representante do corpo discente. A presidente da Comissão, profa.
Diessyka F. Monteiro, apresentou a pauta da reunião que tem como objetivo: 1) elaborar
o planejamento estratégico para 2019; 2) discutir a composição final do Relatório de
2018/2. 1) Planejamento estratégico: a coordenadora da CPA, profa. Diessyka, abriu a
reunião parabenizando a comissão pela contribuição na elaboração e revisão dos
relatórios da CPA apresentadas a Avaliação de Regulação in loco para autorização e
credenciamento do curso EAD. A mesma também apresentou a proposta de preparar o
Planejamento Estratégico de 2019 a partir de pesquisas a serem realizadas nos cursos
livres de extensão, egressos do curso de Teologia e alunos da Pós-graduação, enfatizando
a importância e papel de cada um dos membros para as ações de 2019. Todos os membros
apoiaram o delineamento de estudo na área da extensão. 2) Composição final do
Relatório de 2018/2: a coordenadora entregou para análise e apreciação dos membros os
dados quantitativos da última avaliação. Por fim, encerrou-se a reunião desejando boas
férias e descanso a todos da comissão.

