
ATA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA – 19/12/2018 

 

Às quatorze horas, do dia dezenove de dezembro de dois mil e dezoito, na sala da  Presidência 1 
foi realizada a reunião da Comissão Própria de Avaliação – CPA da Faceli, com a presença dos 2 
seguintes membros: Coordenador da CPA José Marcelino Sfalsim, a Presidente da Faceli 3 
Jussara Carvalho de Oliveira, o representante docente Prof. Me. Marcos Rodrigues Saúde, 4 
a representante da Sociedade Civil Organizada Débora Pinheiro, o representante Discente 5 
Edmário Souza dos Santos. A representante docente Prof. Me. Márcia Perini Valle justificou 6 
sua ausência através de e-mail explicando que  neste dia e horário foi convocada a compor o 7 
tribunal do júri, a representante da Sociedade Civil Organizada Jéssica Martins justificou que 8 
estaria trabalhando no Fórum de  Linhares em expediente forense, também justificaram a 9 
ausência o Coordenador do TI Welton Castoldi   e os representantes administrativos Jardel 10 
Terci Flores e Renata Alves Batista Basso. Com a palavra o Coordenador da CPA José 11 
Marcelino Sfalsim, iniciou a reunião colhendo as assinaturas da ata anterior e falando da 12 
apresentação dos resultados  da CPA 2018, em seguida foi feito o acolhimento ao novo membro 13 
representante Discente Edmário Souza dos Santos dizendo que a comissão da CPA ficou 14 
muito feliz com a presença do novo membro da CPA em seguida a Presidente da Faceli 15 
Jussara Carvalho de Oliveira acolheu com muita alegria o novo membro discente. O 16 
coordenador da CPA José Marcelino Sfalsim agradeceu a presença de todos e iniciou 17 
apresentando via slide o resultado dos discentes fazendo a leitura e analisando juntamente com 18 
os membros da comissão os gráficos, em seguida foi inserido o slide dos Professores 19 
analisando a estrutura da Faceli e por fim foram analisado o resultado dos colaboradores da 20 
Faceli: 1 – Divulgação da CPA e Devolutiva aos Acadêmicos: a Presidente da Faceli 21 
Jussara Carvalho de Oliveira sugeriu que fosse feito uma devolutiva aos discentes no início 22 
do ano letivo dois mil e dezenove e sugeriu também apresentar aos professores os resultados, 23 
na semana de capacitação docente, que deve acontecer no início de fevereiro. Disse que  se 24 
possível com a equipe da CPA presente, continuando a presidente ressaltou em dar ênfase 25 
sobre a CPA para os alunos que estão chegando na Faceli, para que eles entendam a 26 
funcionalidade da CPA. A representante da Sociedade Civil Organizada Débora Pinheiro, 27 
relatou que o fato dela ter participado da divulgação da devolutiva teve uma grande importância 28 
e influência no número de participantes, o Coordenador da CPA José Marcelino Sfalsim 29 
concordou e ressaltou que ela teve peso com o testemunho que passou nas salas de aulas. A 30 
Presidente da Faceli Jussara Carvalho de Oliveira disse que deveríamos nos reunir no início 31 
do ano dois mil e dezenove para planejarmos uma estratégia para a devolutiva. E, nada mais 32 
havendo a tratar, o Coordenador da CPA José Marcelino Sfalsim declarou encerrada a 33 
reunião às quinze horas e cinquenta e cinco minutos. Eu José Marcelino Sfalsim, lavrei a 34 
presente ata que, após lida e aprovada, segue devidamente assinada por mim e pelos senhores 35 
membros presentes. - Linhares, 19 de dezembro de 2018. 36 
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