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Às dezessete horas, do dia três de março de dois mil e vinte e  um, da sala do TI através 1 

de videoconferência foi realizada a reunião da Comissão Própria de Avaliação – CPA 2 

da Faceli, com a presença dos seguintes membros: Coordenador da CPA José 3 

Marcelino Sfalsim, o representante administrativo Jardel Terci Flores, os 4 

representantes do Corpo Docente da Faceli, Elisa Fabris de Oliveira, Ivan Meloti 5 

Capucho, Jakeline Martins Silva Rocha, Ivan Meloti Capucho, Joana Lucia 6 

Alexandre de Freitas, Márcia Perini Valle, Ozorio Vicente Netto, Poliana Bernabé 7 

Leonardeli, Suelen Agum dos Reis, Marcela Rubia Tozato Daltio, Valeria Vieira 8 

dos Santos, Rhuan Maraçati Sponfeldner. Os Docentes, Antônio Cesar Machado 9 

da Silva e Pedro Henrique da Silva Menezes não justificaram a ausência, o Docente 10 

Tiago Cação Vinhas justificou a sua ausência, a representante da Sociedade Civil 11 

Organizada Débora Pinheiro também justificou a sua ausência, a representante do 12 

administrativo Vanessa Aparecida Del Penho justificou sua ausência e o 13 

representante Discente Edmário Souza dos Santos, disse que não teria condições de 14 

participar mais das reuniões e pediu para sair da composição da CPA. Com a palavra 15 

o Coordenador da CPA José Marcelino Sfalsim, iniciou a reunião informando a pauta a 16 

ser tratada no dia, apresentando logo de início e acolhendo o novo membro da 17 

Sociedade Civil Organizada Rômulo Breda que aceitou com muita satisfação a 18 

inclusão dele como membro da CPA, e todos os demais membros o acolheram com 19 

muita alegria, em seguida o coordenador perguntou  como estava a elaboração das 20 

perguntas dos questionário e da enquete, a representante docente Suelen Agum dos 21 

Reis respondeu que não ficou bem claro que seria para hoje e perguntou se teria como 22 

enviar os documentos editáveis para facilitar o trabalho da equipe responsável, o 23 

coordenador disse que iria gerar no sistema SAF os arquivos em PDF e depois 24 

transformaria em DOC e enviaria no dia seguinte para que a equipe do grupo um 25 

composto por:  Elisa Fabris de Oliveira, Jakeline Martins Silva Rocha, Tiago Cação 26 

Vinhas,  Suelen Agum dos Reis e Joana Lucia Alexandre de Freitas pudessem 27 

iniciar o trabalho na elaboração da enquete e se necessário alteração nas perguntas  28 

dos questionários. Em seguida o coordenador leu sobre os componentes do grupo 29 

dois que trabalharia na coleta de dados composto por cinco membros, no momento 30 

somente com dois membros: Marcela Rubia Tozato Daltio e Rômulo Breda  e o 31 

grupo três responsável pela  Análise e tabulação dos dados composto por seis 32 
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membros: Poliana Bernabé Leonardeli, Ivan Meloti Capucho, Vanessa Aparecida 33 

Del Penho,  Marcia Perini Valle, Jardel Terci Flores e José Marcelino Sfalsim e o 34 

grupo quatro que fará a Divulgação para participação na CPA, contendo dois 35 

membros: Débora Pinheiro e Valeria Vieira dos Santos e finalizando o grupo cinco 36 

que ficaria encarregado da  Divulgação dos dados coletados que deveria ser 37 

composto por dois membros,  mas ficou três para melhor distribuição do pessoal 38 

envolvido, a composição ficou: Ozorio Vicente Netto, Pedro Henrique da Silva 39 

Menezes e Rhuan Maraçati Sponfeldner, em seguida a representante docente 40 

Márcia Perini Valle achou interessante já que iria fazer a revisão dos discentes, 41 

docentes e docentes, fazer logo geral, incluindo comunidade e egressos, ficou definido 42 

que após o envio dos questionários: Discentes, Docentes, Servidores, Comunidade e 43 

Egressos em doc, o grupo responsável teria como sugestão até a data 28/04/2021, 44 

próxima reunião elaborar a enquete e reformular o questionário se assim for necessário 45 

e trazer para juntos discutirmos e chegarmos a um consenso. Em seguida o 46 

coordenador mencionou sobre o programa da CPA que o programador Kleber está se 47 

empenhando para desenvolver no que foi pedido nas reuniões anteriores sobre fazer o 48 

sistema por turma e por disciplina. A representante docente Suelen Agum dos Reis 49 

perguntou por que a avaliação da comunidade e dos Egressos não estavam no sistema 50 

junto com discentes, docentes e servidores, o coordenador José Marcelino Sfalsim 51 

explicou que a ideia é essa, incluir tudo no sistema, só estava de fora por que 52 

anteriormente não tinha avaliação com a comunidade e com os egressos. Em seguida 53 

o coordenador mencionou sobre a reunião que teve por videoconferência com a 54 

Diretora do Diretório Central dos Estudantes - DCE Eleonor Manzano Winckler,  para 55 

pedir a eleição e recrutamento de dois novos  membros Discentes, pois o membro 56 

discente atual Edmário Souza dos Santos pediu desligamento. O coordenador 57 

explicou que na reunião foi falado que a falta de discente se colocando a disposição 58 

para as comissões é geral. Com a palavra a docente Suelen Agum dos Reis sugeriu 59 

que o grupo quatro responsável pela Divulgação para participação na CPA, 60 

composta por Débora Pinheiro e Valeria Vieira dos Santos poderiam pensar em uma 61 

mídia social, divulgar no WhatsApp, Instagram, enfim na rede de alunos para conquistá-62 

los, ficou conversado que iríamos pedir a ajuda do grupo para tentar trazer esses jovens 63 

para fazer parte da comissão. Logo em seguida o coordenador mencionou sobre as 64 
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faltas de acordo com o regulamento no capitulo três, parágrafo segundo - O membro 65 

que faltar, sem justificativa, a mais de duas reuniões consecutivas ou mais de três 66 

alternadas, poderá ser destituído de sua representação, por decisão da maioria simples 67 

dos componentes da respectiva CPA, em reunião ordinária ou extraordinária; caberá à 68 

Diretora Presidente a indicação de outro representante do mesmo segmento, 69 

referendado por seus pares, que será homologado em reunião da Comissão. O 70 

representante docente Ozorio Vicente Netto disse que antes de mais nada, deve pedir 71 

a pessoa para se manifestar de alguma maneira, antes de decidir qualquer coisa, 72 

explicar o que diz o regulamento e esperar a defesa da pessoa para que ela possa se 73 

defender antes de ser julgada, ficou decidido que será enviado um e-mail para a pessoa 74 

explicando o regulamento e as faltas que a mesma tem e aguardar o retorno da mesma 75 

para depois decidirmos o que fazer na próxima reunião. Com a palavra o docente Ivan 76 

Meloti Capucho, disse que mesmo não estando em pauta tinha uma dúvida sobre 77 

depois dos 70% de professores na CPA se ainda teria as duas horas semanais 78 

controladas, se ainda teria a equivalência de horas ou não. Com a palavra o docente 79 

Ozorio Vicente Netto, disse que não tem mais depois daquela aprovação ocorrida na 80 

câmara, dizendo que uma das leis que dizia a possibilidade de dar horas para 81 

professores em CPA foi revogada. O coordenador explicou o procedimento para o 82 

controle do banco de horas no qual faz uma planilha com as horas de todas os membros 83 

que participaram das reuniões, em seguida envia para o Diretor Acadêmico e quando 84 

o professor precisar dessas horas, deverá sentar com o Diretor Acadêmico para 85 

verificar a possibilidade dele fornecer essas horas para o professor. Também foi 86 

explicado que de acordo com o Capítulo três, artigo nono, Parágrafo único – As 87 

atividades dos membros da CPA da Faceli não serão remuneradas, sendo 88 

consideradas como requisito legal ao funcionamento da Instituição. Após a explicação 89 

o docente Ivan Meloti Capucho sanou suas dúvidas e o docente Ozorio Vicente Netto 90 

se recordou que realmente a CPA não era remunerada. A representante docente 91 

Suelen Agum dos Reis voltando a questão da remuneração disse que faz parte de 92 

vários conselhos e comissões e sempre trabalhou de graça, mas alegou que tem gente 93 

que não trabalha de graça, relata que o CONCUR precisa de tantas pessoas, o 94 

CONSUP também e que sem pagamento, não existe a possibilidade de conseguir vinte 95 

pessoas  para trabalhar com eficiência nas comissões, sugeriu fazer um 96 



ATA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA – 03/03/2021 

 

encaminhamento para talvez fazer a revisão do tamanho da comissão.  O representante 97 

docente Ozorio Vicente Netto concordou e disse que trabalha de graça desde quando 98 

entrou na Faceli. A representante docente Elisa Fabris de Oliveira respondeu que o 99 

coordenador respondeu que não receberia com jeton e que nó próprio artigo do 100 

regulamento previa as duas horas. Explicou que a informação que tinha o tempo todo 101 

é que não receberia em dinheiro, mas receberia como horas trabalhadas, disse que 102 

repassou essas informações para os coordenadores e disse que depois disso começou 103 

a ser mudada, ressaltou que a docente Marcia inclusive comentou na ocasião com Elisa 104 

que tinha conhecimento dessas duas horas, mas que a gestão pagava com o banco de 105 

horas. Disse que tinha esse conhecimento de duas horas pagas, mas não pagas como 106 

jeton, mas sim como horas de trabalho. O representante docente Ozorio Vicente Netto 107 

comentou que disseram que não poderia ser aplicado para os professores, pois os 108 

mesmos não tem banco de horas, e o mesmo afirmou que realmente não tem, disse 109 

que o professor é incompatível com esse banco de horas, que isso não foi resolvido, 110 

disse que não é culpa do coordenador da CPA, que tudo isso está muito acima do 111 

coordenador, disse que foi aprovada duas leis, uma para baixar o jeton de quem 112 

trabalha na Faceli, por exemplo, se no município recebe o valor tanto, a Faceli receberá 113 

metade desse valor, isso está escrito na lei que foi criada entre outras coisas, que foi 114 

criada que tirava a possibilidade, tanto o NDE como de CPA, porque tinha 115 

regulamentação do NDE falando que era de uma hora e a CPA falando que a 116 

regulamentação era de duas horas em regime de banco de horas. O  representante 117 

administrativo Jardel Terci Flores pediu ao docente Ozório o número das leis que ele 118 

mencionou. O docente Ozorio Vicente Netto disse que no momento não lembrava, 119 

mas pediu para que Jardel enviasse um e-mail perguntando posteriormente. A 120 

representante docente Elisa Fabris de Oliveira agradeceu ao docente Ozório pelas 121 

informações e deixou registrada sua indignação e sua frustração, dizendo que trabalha 122 

de graça o tempo todo e quando se planeja para pegar uma coisa, que acha que vai ter 123 

alguma contrapartida isso não acontece, ressaltou que é frustrante, mas que hoje a 124 

vontade é de não fazer mais parte da comissão. A docente Suelen Agum dos Reis 125 

perguntou a Ozório se teria autonomia para que pudéssemos votar pela redução de 126 

membros da CPA, tecnicamente qual o caminho para que diminua o número de 127 

membros da CPA. O docente Ozorio Vicente Netto disse que no CONSUP conseguiu 128 
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fazer isso, foi reduzido para dez pessoas, agora só está esperando a aprovação do 129 

CEE, Ozório perguntou ao coordenador como poderia fazer isso. O coordenador disse 130 

que de acordo com o regulamento do Capitulo II, Artigo 3º, § 1º - A CPA organizar-se-131 

á com a seguinte estrutura:  01 Coordenador(a);  Representantes da comunidade 132 

acadêmica, conforme as categorias: 02 docentes; 02 discentes; e, 02 funcionários 133 

técnico-administrativos.  02 representantes da sociedade civil organizada. Seria 7 134 

membros ao todo, o regulamento ressalta: ficando vedada a existência de maioria 135 

absoluta por parte de qualquer um dos segmentos representados. O docente Ozorio 136 

Vicente Netto deu a ideia de levar uma sugestão para o CONSUP reduzir de 20 137 

membros para 10 membros. Foi para a votação que poderia ser: 01 Coordenador, 1 138 

discente, 1 funcionário técnico-administrativo e 1 representantes da sociedade civil 139 

organizada e 7 professores. Com a palavra a docente Marcela Rubia Tozato Daltio, 140 

disse que coloca o lugar dela à disposição, pois está em muitos conselhos e em muitas  141 

comissões, ela foi entrando em tudo que precisava, está no NDE, no CONSUP, 142 

CONCUR e outras. Em seguida os membros presentes em um total de 14 pessoas 143 

votaram a favor para levar a proposta para o CONSUP, em relação a redução da 144 

quantidade de membros da CPA, no qual ficaria assim composto: 1 Discente; 1- 145 

Servidor técnico-administrativo; 1- Sociedade Civil; 8 – Professores e o coordenador da 146 

CPA. Ficou combinado com os membros presentes que a próxima reunião ficaria 147 

marcada para o dia vinte e oito de abril de dois mil e vinte e um. E, nada mais havendo 148 

a tratar, o Coordenador da CPA José Marcelino Sfalsim declarou encerrada a reunião 149 

às dezoito horas. Eu José Marcelino Sfalsim, lavrei a presente ata que, após lida e 150 

aprovada, segue devidamente assinada por mim e pelos senhores membros presentes 151 

para que produza os efeitos legais.  152 

   Linhares, 03 de março de 2021. 153 

 154 

José Marcelino Sfalsim  

Coordenador da CPA 
 

Elisa Fabris de Oliveira  

Docente  
 

Ivan Meloti Capucho   
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Docente  

Jakeline Martins Silva Rocha  

Docente  
 

Joana Lucia Alexandre de Freitas  

Docente  
 

Marcela Rubia Tozato Daltio 

Docente 
 

Marcia Perini Valle  

Docente  
 

Ozorio Vicente Netto  

Docente  
 

Poliana Bernabé Leonardeli  

Docente  
 

Rhuan Maraçati Sponfeldner 

Docente 
 

Suelen Agum dos Reis  

Docente  
 

Valeria Vieira dos Santos 

Docente  
 

Jardel Terci Flores 

Administrativo 
 

Rômulo Breda 

Sociedade Civil Organizada 
 


