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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA 

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES, REALIZADA NO DIA 

DEZ DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS, ÀS DEZESSETE HORAS, NA 

SEDE DA INSTITUIÇÃO, INICIADA SOB A PRESIDÊNCIA DO DIRETOR 

ACADÊMICO.  

O Diretor Acadêmico abriu os trabalhos falando da importância da Comissão 

Própria de Avaliação e da necessidade de sua recomposição, e procedeu à 

apresentação dos membros antigos e atuais. Apresentaram justificativa de 

ausência os senhores Carlos Sangalia, representante da sociedade civil, e 

Matuzalém Pereira, representante do corpo discente. Estavam presentes os 

senhores Welton Castoldi e Jardel Terci Flores, respectivamente coordenador e 

analista do setor de Tecnologia da Informação da FACELI, como funcionários de 

apoio aos trabalhos da Comissão. Foi dada a posse aos novos membros, como 

segue: coordenadora – Graciete Aparecida da Silva Amaro; representantes do 

corpo técnico-administrativo: Andréa Batista Corrêa Gomes e Jéssica 

Evangelista Rodrigues; representantes do corpo docente: Ivan Meloti Capucho 

e Márcia Perini Valle. Os novos membros solicitaram ao Diretor Acadêmico 

alguns esclarecimentos gerais quanto à atuação da Comissão, após os quais ele 

retirou-se da reunião, passando a presidência dos trabalhos à Coordenadora. 

Foi dada a palavra ao senhor Welton Castoldi, para que apresentasse 

informações sobre os procedimentos utilizados nas avaliações anteriores, e ao 

senhor Fernando Nogueira Gama, como representante discente, para que 

apresentasse as dificuldades relativas ao engajamento dos alunos. Ficou 

definido que são necessárias as seguintes providências para a próxima reunião: 

envio do questionário aos membros da Comissão para análise e sugestões; 

tomar ciência se existe um programa de avaliação institucional homologado pelo 

Conselho Estadual de Educação; estar de posse dos relatórios apresentados 

nas avaliações anteriores. Foi enfatizada a necessidade de trabalhar em parceria 

com os representantes de turma e o Centro Acadêmico, para maior divulgação 

e participação dos alunos no processo, e também aprimorar a devolutiva à 

comunidade escolar, apresentando os encaminhamentos e ações para solução 

dos problemas verificados. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora 
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declarou encerrada a reunião às dezoito horas e trinta minutos. E eu, Andréa 

Batista Corrêa Gomes, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, 

após lida e aprovada, segue devidamente assinada por mim e pelos senhores 

membros presentes. 

Graciete Aparecida da Silva Amaro  _______________________________  

Ivan Meloti Capucho   _______________________________ 

Márcia Perini Valle    _______________________________ 

Fernando Nogueira Gama   _______________________________ 

Jéssica Evangelista Rodrigues  _______________________________  

Maurício Antonio Buffon   _______________________________  

Andréa Batista Corrêa Gomes  _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


