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Às quatorze horas, do dia vinte e quatro de setembro de dois mil e dezoito, na sala da  1 

Presidência foi realizada a reunião da Comissão Própria de Avaliação – CPA da Faceli, 2 

com a presença dos seguintes membros: Presidente da Faceli Jussara Carvalho de 3 

Oliveira, o Coordenador da CPA José Marcelino Sfalsim, o Coordenador do TI 4 

Welton Castoldi,   representantes do setor administrativo Renata Alves Batista Basso 5 

e Jardel Terci Flores, os representantes docentes Prof. Me. Márcia Perini Valle e o 6 

Prof. Me. Marcos Rodrigues Saúde, a representante da Sociedade Civil Organizada 7 

Jéssica Martins, a representante discente Queila Rodrigues Vieira Nepomuceno. A 8 

representante da Sociedade Civil Organizada Débora Pinheiro mandou um e-mail 9 

justificando a sua ausência. Com a palavra o Coordenador da CPA José Marcelino 10 

Sfalsim iniciou lendo a Ata da reunião anterior e informou a comissão sobre o e-mail 11 

recebido da representante discente Maria Cecília Souza Lopes que disse não ter 12 

interesse na recondução ao cargo, tendo na oportunidade agradecido pelos anos de 13 

serviço e pela oportunidade de buscar o melhor para a Instituição. Em seguida a 14 

representante discente Queila Rodrigues Vieira Nepomuceno pessoalmente 15 

comunicou o seu desligamento tendo em visto o vencimento do seu mandato. A 16 

Presidente da Faceli Jussara Carvalho de Oliveira disse que respondeu o e-mail da 17 

discente Maria Cecília Souza Lopes agradecendo a sua participação e dedicação à 18 

nossa instituição e à CPA, e explicou para todos que em se tratando de representante 19 

discente, deverá ser encaminhado um Ofício solicitando ao DCE – Diretório Central dos 20 

Estudantes para providenciar a substituição dos representantes. 1 – Apresentação 21 

dos Questionários para análise da CPA – O Coordenador da CPA José Marcelino 22 

Sfalsim apresentou o questionário dos discentes utilizado em  2016 para conhecimento 23 

de todos os membros da CPA que após  análise e  discussão e algumas alterações 24 

sugeridas tais como:  A representante discente  Queila Rodrigues Vieira Nepomuceno 25 

sugeriu que fossem inseridas perguntas sobre o NPJ tendo sido apoiada pela 26 

representante da Sociedade Civil Organizada Jéssica Martins. A Presidente da Faceli 27 

Jussara Carvalho de Oliveira disse que poderia abrir um campo no questionário dentro 28 

da questão da Faceli para falar do NPJ, a representante da Sociedade Civil Organizada 29 

Jéssica Martins sugeriu que poderia acrescentar a pergunta dentro de Serviços 30 

Técnicos Administrativos do aluno. A representante docente Prof. Márcia Perini Valle 31 

pediu a palavra para falar sobre a inclusão de um questionário sobre a Coordenação 32 

de Pesquisa e Extensão, após discussões e opiniões diversas,  foi acatada a sugestão 33 

e definida a criação de um grupo de questão para avaliar também a Coordenação de 34 

Pesquisa e Extensão.  O Coordenador do TI Welton Castoldi  mencionou sobre as 35 

dificuldades de inserir no sistema algumas questões tendo o Profº. Marcos Rodrigues 36 

Saúde ressaltado  que   o sistema deve se adaptar à realidade. Usando a palavra, o 37 

Coordenador do TI Welton Castoldi  disse que é possível, mas precisaria de uma força 38 

tarefa para alimentar o sistema. Usou a palavra a Prof. Márcia Perini Valle para dizer  39 

que por hora deveríamos abrir uma discursiva mesmo para que essas questões sejam 40 

respondidas e que no futuro seria feita uma alteração definitiva no sistema para 41 

proporcionar esses tipos de melhorias na Avaliação Institucional. A representante 42 

discente   Queila Rodrigues Vieira Nepomuceno disse que é urgente monitorar o NPJ 43 

pelo sistema e expressou ter tido algumas dificuldades com as novas  regras que 44 

criaram. Usando a palavra, a Presidente da Faceli Jussara Carvalho de Oliveira 45 

explicou que a regra endureceu para que todos tivessem o mesmo tratamento, 46 

explicando que não teria como fazer nenhuma melhoria agora, mas para o ano que vem 47 



ATA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA – 24/09/2018 

 2 

sim. A representante discente  Queila Rodrigues Vieira Nepomuceno usou como 48 

exemplo a representante da Sociedade Civil Organizada Jéssica Martins membro da 49 

CPA dizendo que quando Jéssica estudava o NPJ funcionava o tempo todo, falou ainda 50 

que diminuiu a quantidade de atendimento.  Após as discussões todos concordaram 51 

em inserir questões sobre  a Coordenação do NPJ, NPP, NUPAN, e questões sobre 52 

Coordenação de Pesquisa e Extensão e o documento foi aprovado por unanimidade. 2 53 

– Divulgação da CPA e Devolutiva aos Acadêmicos -  Foram vistos e analisados os 54 

slides com as fotos sugeridas na reunião anterior e todos aprovaram, destacando que 55 

faltava apenas inserir no slide as fotos dos livros novos que chegaram na Biblioteca. O 56 

Coordenador da CPA José Marcelino Sfalsim ficou de tirar as fotos dos livros novos 57 

que chegaram e acrescentar no slide. Em seguida, o Coordenador da CPA José 58 

Marcelino Sfalsim falou sobre o cronograma que enviou via e-mail para divulgação e 59 

pediu que todos fizessem uma verificação analisando o dia e horário que tivessem 60 

condições de estar presente para visita às salas de aula. Continuando, o coordenador 61 

da CPA disse que iria fazer como sugerido na reunião anterior pela Presidente da Faceli  62 

Jussara Carvalho de Oliveira, isto é,  um passo-a-passo de como manusear o aplicativo 63 

da CPA e levar o 1º e 2º período para o Laboratório de Informática. E, nada mais 64 

havendo a tratar, eu José Marcelino Sfalsim, Coordenador da CPA, às quinze horas e 65 

trinta e cinco minutos, encerrei a sessão e lavrei a presente ata que, após lida e 66 

aprovada, segue devidamente assinada por mim e pelos senhores membros presentes, 67 

para que produza os efeitos legais. - Linhares, 24 de setembro de 2018. 68 
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