
 
 

Comissão Própria de Avaliação – CPA 

 

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 DA 1 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FACELI 2 

Às dezessete horas e trinta minutos, do dia três de dezembro de dois mil e vinte e um, da 3 

sala da Coordenação da Comissão Própria de Avaliação – CPA, por videoconferência, foi 4 

realizada a reunião ordinária mensal da CPA da Faceli, com a presença dos seguintes 5 

membros: o Coordenador da CPA: Bricio Cutini; a representante do Corpo Discente: 6 

Eleonor Manzano Winckler; a representante do Corpo Docente: Marcela Rubia Tozato 7 

Daltio e o representante da Sociedade Civil Organizada: Rômulo Breda. Iniciando os 8 

trabalhos, o coordenador da CPA, Bricio Cutini, abriu a reunião cumprimentando os 9 

demais membros da CPA e passou aos pontos definidos no edital para esta reunião. Sobre 10 

o ponto “1. Análise dos questionários da Autoavaliação Institucional Faceli 2021/2;” 11 

envolvendo a pesquisa com os “Egressos” e com a “Comunidade externa”, foi feita a leitura 12 

de todas as perguntas que serão apresentadas por meio do aplicativo “Google 13 

Formulários” e realizadas as alterações apropriadas apontadas, com aprovação unânime 14 

dos participantes. Sendo assim, saímos desta reunião com o questionário pronto para a 15 

sua aplicação. Quanto ao ponto “2. Programação da data para aplicação da referida 16 

Autoavaliação.”, ficou acordado que as perguntas seriam disponibilizadas na segunda 17 

quinzena do mês de dezembro de 2021. Quanto à CPA 2021/2 com os Discentes e 18 

Docentes, foi reafirmado que esta ocorrerá sob a forma de questionário reduzido e que 19 

temporalmente, acompanhará a data que ficou definida para a pesquisa realizada com os 20 

egressos e a comunidade externa. Esses pontos também foram aceitos por todos os 21 

participantes. Assim, nada mais havendo para ser considerado, o coordenador da CPA, 22 

Bricio Cutini, encerrou a reunião às dezenove horas. Eu mesmo, Bricio Cutini, lavrei a 23 

presente ata, que após sua leitura e aprovação, será assinada por mim e pelos demais 24 

membros presentes, para que produza os efeitos legais. Nossa próxima reunião ordinária 25 

já fica definida para a última quarta-feira do mês de dezembro de 2021. 26 

Linhares, ES, 13 de dezembro de 2021. 
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