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Às dezessete horas, do dia 27 de março de dois mil e dezenove, na sala da  Presidência 1 

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

presença dos seguintes membros: Coordenador da CPA José Marcelino Sfalsim, a 3 

Presidente da Faceli Jussara Carvalho de Oliveira, a representante do administrativo 4 

Renata Alves Batista Basso, a representante docente Prof. Me. Márcia Perini Valle, 5 

as representantes da Sociedade Civil Organizada Débora Pinheiro e Jéssica Martins, 6 

o representante Discente Edmário Souza dos Santos. O representante docente Prof. 7 

Me. Marcos Rodrigues Saúde não esteve presente, também justificou a ausência o 8 

representante administrativo Jardel Terci Flores. Com a palavra o Coordenador da 9 

CPA José Marcelino Sfalsim, iniciou a reunião colhendo as assinaturas da ata anterior 10 

e falando da devolutiva da CPA 2018 para os Servidores da Faceli que no ponto de 11 

vista do Coordenador foi um grande avanço da CPA. Em seguida a Presidente da Faceli 12 

Jussara Carvalho de Oliveira ressaltou que foi um momento importante para a 13 

Instituição, momento de reunir todos os servidores e apresentar o caminho percorrido 14 

da Instituição e os desafios que juntos conseguiremos vencer. Retomando a palavra o 15 

coordenador da CPA José Marcelino Sfalsim iniciou distribuindo uma folha com o 16 

questionário da CPA com dez perguntas que serão feitas à comunidade de Linhares. 17 

Toda equipe analisou o questionário e conversando todos chegaram a um consenso 18 

em relação ao resultado final do questionário: 1 – Aplicação do questionário da CPA 19 

para Comunidade: a Presidente da Faceli Jussara Carvalho de Oliveira comunicou 20 

que foi feita uma parceria com a professora Elisa Fabris que ministra a disciplina de 21 

Metodologia da Pesquisa Científica, para convocar os alunos para aplicação do 22 

questionário na comunidade. Foi definido o dia 03/04 para que a professora faça o  23 

treinamento para os alunos quanto ao procedimento na aplicação do questionário. Em 24 

seguida foi definido que o questionário seria aplicado no dia 06/04, um sábado, no 25 

horário de 9 às 11h, no Centro da Cidade, próximo ao Mercado Municipal onde será 26 

colocada uma tenda para servir de apoio aos alunos e ao Prof. Marcelino, que irá 27 

acompanhá-los. A representante da Sociedade Civil Organizada Débora Pinheiro, 28 

achou muito importante essa iniciativa, bem como a representante docente Prof. Me. 29 

Márcia Perini Valle, que trouxe inclusive algumas questões para contribuir com o 30 

enriquecimento das perguntas, também disse que ficaram ótimas as questões e que 31 

será uma grande oportunidade de apresentar a Faceli à Comunidade. A Presidente da 32 
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Faceli Jussara Carvalho de Oliveira pediu para o coordenador da CPA ajustar e 33 

organizar novamente as questões discutidas na reunião e passar para todos os 34 

membros da CPA, inclusive a professora Elisa Fabris para que essa tenha em mãos o 35 

questionário para dar treinamento aos alunos no dia previsto. E, nada mais havendo a 36 

tratar, o Coordenador da CPA José Marcelino Sfalsim declarou encerrada a reunião 37 

às dezoito horas e dez minutos. Eu José Marcelino Sfalsim, lavrei a presente ata que, 38 

após lida e aprovada, segue devidamente assinada por mim e pelos senhores membros 39 

presentes.          Linhares, 27 de março de 2019. 40 
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