
 
 

Comissão Própria de Avaliação – CPA 

 

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 DA 1 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FACELI 2 

Às dezessete horas, do dia seis de outubro de dois mil e vinte e um, da sala da Coordenação 3 

da Comissão Própria de Avaliação – CPA, por videoconferência, foi realizada a reunião 4 

ordinária mensal da CPA da Faceli, com a presença dos seguintes membros: o 5 

Coordenador da CPA: Bricio Cutini; a representante do Corpo Técnico-Administrativo: 6 

Vanessa Aparecida Del Penho e o representante da Sociedade Civil Organizada: Rômulo 7 

Breda. Iniciando os trabalhos, o coordenador da CPA, Bricio Cutini, abriu a reunião 8 

cumprimentando os demais membros da CPA e passou aos pontos definidos no edital para 9 

esta reunião. Sobre o ponto “1. Análise do andamento da CPA – 2021/1;”, ocorrida no mês 10 

de maio de 2021, foi informado o andamento da pesquisa, que já está em sua parte 11 

concludente. Foi esclarecido que houve um atraso para entrega dos trabalhos pelo fato de 12 

ter havido demora para definição da composição dos membros da CPA após deliberação 13 

pelo Consup-Faceli e também por causa da alteração sugerida e aprovada pelo pleno da 14 

CPA quanto a avaliação dos Docentes ser subdividida por turmas e não genericamente 15 

pelo corpo Discente. Também foi pontuado algumas metodologias empregadas na 16 

tabulação e na apresentação de alguns gráficos e quadros. Posteriormente, tratando do 17 

ponto “2. Programação para realização da CPA 2021/2;” e ficou resolvido e reafirmado a 18 

utilização do questionário simplificado para Discentes e Docentes, o que já tinha sido 19 

aprovado pelo pleno na reunião anterior a esta, em 25/08/2021, em suas linhas 38 a 41. 20 

Também conhecemos os métodos que utilizaremos para abordar Egressos e Externos 21 

para a referida pesquisa, sob novo molde disponibilizado pelo programador do sistema 22 

de informação atualmente utilizado pela Faceli para essa finalidade. Finalmente, sobre o 23 

terceiro ponto, “3. Estipulação das datas para a realização das CPA’s 2022/1 e 2;” ficou 24 

definido que as pesquisas citadas ocorrerão no mesmo espaço temporal que foi decidido 25 

para o ano ora em curso, pois isso dá condições para que tanto discentes quanto docentes 26 

tenham tempo hábil de conhecer e vivenciar os aspectos levantados no questionário 27 

respondido por eles, respectivamente. Assim, nada mais havendo para ser considerado, o 28 

coordenador da CPA, Bricio Cutini, encerrou a reunião às dezoito horas. Eu mesmo, Bricio 29 

Cutini, lavrei a presente ata, que após sua leitura e aprovação, será assinada por mim e 30 

pelos demais membros presentes, para que produza os efeitos legais. Nossa próxima 31 

reunião ordinária já fica definida para a última quarta-feira do mês de outubro de 2021. 32 

Linhares, ES, 19 de outubro de 2021. 
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