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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 DA 1 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FACELI 2 

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

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

de Avaliação – CPA da Faceli, com a presença dos seguintes membros: o Coordenador da 5 

CPA: Bricio Cutini; os representantes do Corpo Docente: Elisa Fabris de Oliveira,  Jakeline 6 

Martins Silva Rocha, Marcela Rubia Tozato Daltio, Rhuan Maraçati Sponfeldner e Suelen 7 

Agum dos Reis; a representante do Corpo Técnico-Administrativo: Vanessa Aparecida 8 

Del Penho e a representante da Sociedade Civil Organizada: Débora Pinheiro. O 9 

representante do Corpo Docente: Antônio Cesar Machado da Silva não justificou a 10 

ausência. Estavam presentes, mesmo não fazendo mais parte do rol de membros do Corpo 11 

Docente, o professor Pedro Henrique da Silva Menezes e mesmo não fazendo mais parte 12 

do rol de membros do Corpo Técnico-Administrativo, o servidor Jardel Terci Flores. 13 

Também estava presente, na condição de convidada, a discente Eleonor Manzano 14 

Winckler. Iniciando os trabalhos, o coordenador da CPA, Bricio Cutini, iniciou a reunião 15 

cumprimentando os demais membros da CPA e abordando a questão da alteração do 16 

número de membros componentes da CPA, segundo o que foi aprovado por meio da 17 

Resolução Consup 002 de 18 de maio de 2021, reduzindo de 02 (dois) para 01 (um), a 18 

quantidade de membros participantes representativos da comunidade acadêmica, 19 

conforme as categorias: docente, discente e funcionário técnico-administrativo; e, na 20 

mesma proporção, os representantes da sociedade civil organizada, ficando assim 21 

definida a estrutura dessa Comissão: representantes da comunidade acadêmica, 22 

conforme as categorias: 01 docente, 01 discente e 01 funcionário técnico-administrativo 23 

e 01 representante da sociedade civil organizada. Mas, atendendo à sentença exarada pelo 24 

juízo da Fazenda Pública de Linhares, datada de 03/02/2021, nos autos do Processo PJe 25 

5001827-71.2020.8.08.0030, que define que os representantes do corpo docente 26 

comporão 70% (setenta por cento) dos integrantes dos segmentos da comunidade 27 

acadêmica, essa categoria totalizará 07 (sete) membros. Os representantes do corpo 28 

docente já haviam sido designados, ficando assim definidos os membros dessa categoria: 29 

01 – Antonio Cesar Machado da Silva, 02 – Elisa Fabris de Oliveira, 03 – Jakeline Martins 30 

Silva Rocha, 04 – Marcela Rubia Tozato Daltio, 05 – Rhuan Maraçati Sponfeldner, 06 – 31 

Suelen Agum dos Reis, 07 – Valéria Vieira dos Santos e Suplente – Ozório Vicente Netto. A 32 

representante do corpo técnico-administrativo ficou sendo a servidora Vanessa 33 

Aparecida Del Penho tendo o servidor Jardel Terci Flores como Suplente; ficando 34 

pendente de definição, as categorias: discente e sociedade civil organizada, que já estão 35 

em processo de negociação. Em continuação, foram passados detalhes do andamento da 36 

coleta de dados da CPA – 2021/1, que nesta data estava com aproximadamente 130 37 

questionários respondidos. Ficou definido que o grupo de trabalho 04, junto com o 38 

coordenador da CPA, visitariam as aulas on line em curso, para incentivar os alunos 39 
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abordados a preencher o questionário diante da brevidade da data de término da CPA – 40 

2021/1. O próximo item da reunião trouxe à atenção o andamento da construção da nova 41 

base de dados através do novo sistema de informação para o funcionamento da coleta de 42 

dados dos novos questionários, a partir da CPA – 2021/2. Foi compartilhado um 43 

questionário de CPA utilizado por uma universidade pública do estado do Ceará a título 44 

de modelo/ideia para o que pretendemos fazer aqui na Faceli. Informou-se que os 45 

questionários serão devolvidos por disciplina, assim como acontecerá já nesta CPA – 46 

2021/1 da Faceli, uma vez que se trata de uma reivindicação justificada dos professores. 47 

Em seguida a professora Elisa Fabris de Oliveira expôs que o trabalho designado ao Grupo 48 

de Trabalho 01 foi sugerir alterações nos questionários e não promover mudanças 49 

estruturais no Regulamento e em outros documentos regimentais de funcionamento da 50 

CPA, e que a elaboração de um parecer aconteceu para ver qual seria a decisão do Diretor 51 

Acadêmico da Faceli quanto à necessidade de uma Comissão Instituída oficialmente para 52 

realizar essas modificações regimentais. Também lembrou que as alterações nos 53 

questionários foram paliativas para essa CPA – 2021/1 e que teríamos que atuar em novas 54 

deliberações para, finalmente, termos alterações significativas para a próxima avaliação 55 

institucional – CPA – 2021/2, que ocorrerá em outubro/2021. Salientou ainda que com as 56 

modificações promovidas na estrutura quantitativa da CPA, pelo que ficou resolvido com 57 

a Resolução 002/2021 do Consup – reduzindo pela metade o número de componentes – 58 

que seria apropriado uma redefinição dos Grupos de trabalho designados outrora para a 59 

realização das tarefas propostas, como já havia sido assentado nas linhas 115 a 117 da 60 

Ata da 3ª reunião ordinária de 2021 da CPA, ocorrida em 28 de abril de 2021. O 61 

coordenador da CPA endossou que realmente terá que haver uma reorganização das 62 

estruturas dos Grupos de trabalho tendo em vista as modificações ocorridas em 63 

detrimento do que ficou resolvido pela Resolução Consup acima mencionada, e que, 64 

adicionalmente, informará o que será resolvido com relação às colocações e 65 

questionamentos no parecer elaborado pelo Grupo de trabalho 01. Por mais uma vez, 66 

houve a necessidade de levantarmos a questão do sigilo dos questionários, pois alguns 67 

docentes, ao receberem o agradecimento após o preenchimento com o seguinte texto: 68 

“Obrigado FULANO por responder o questionário da CPA.”, imaginaram ter seu anonimato 69 

desconsiderado. Mas, em conversa com o Coordenador de Tecnologia da Informação da 70 

Faceli, o Sr. Welton Castoldi, foi deixado bem claro que esse cumprimento não liga a 71 

pessoa às respostas que ela escolheu, e que após escolhida e gravada, uma resposta é 72 

direcionada para um banco de dados, formado pelas respostas de todos os respondentes, 73 

para então se confeccionar as porcentagens na tabulação. Em sequência, a professora 74 

Suelen Agum dos Reis perguntou se o Diretor Acadêmico acatou a sugestão de se formular 75 

uma Comissão de Trabalhos para revisar o Regulamento da CPA, o Programa de 76 

Autoavaliação Institucional – PAI e o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, e que 77 

se isso fosse viabilizado/autorizado, que achava interessante trabalhar 78 
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concomitantemente tanto nas demandas de reformulação dos questionários quanto nas 79 

adequações dos documentos acima citados. A professora Jakeline Martins Silva Rocha 80 

demonstrou interesse/preocupação quanto à baixa quantidade de discentes participantes 81 

nessa CPA – 2021/1 e informou que tem incentivado com frequência os alunos aos quais 82 

leciona, a preencherem o questionário em tela. Dando continuidade à pauta, falando sobre 83 

o e-mail misterioso, com data de 22 de maio de 2021, com remetente forjado, identificado 84 

como wesley27f5@gmail.com, o Departamento de Tecnologia da Informação informou 85 

que não se trata de uma correspondência interna da Faceli. Notamos que, embora o texto 86 

pareça exprimir um pensamento bem informado sobre nossas lidas/lutas profissionais, 87 

esse meio de notificação não foi associado a qualquer um dos membros da CPA e muito 88 

menos a um rogo pessoal ou ideológico dos servidores vinculados a essa Comissão. 89 

Também, o conteúdo desse correio eletrônico foi um chamamento que, no entendimento 90 

geral dos membros da CPA, deu força e credibilidade aos trabalhos realizados pela CPA. A 91 

professora Suelen Agum dos Reis aproveitou o tema para trazer à nossa atenção a 92 

importância de termos uma Ouvidoria isenta e aberta, que não identifique o emissor da 93 

mensagem/sugestão/crítica/dúvida, que isso seria muito interessante para a Instituição 94 

e informou que isso inclusive já até foi levantado em alguma reunião do Consup. Disse 95 

entender que a confecção de uma Ouvidoria nesses moldes não se trata realmente do 96 

produto de uma mobilização ou atuação da CPA, mas que é algo que precisa ser pensado. 97 

A professora Elisa Fabris de Oliveira também manifestou uma ótica positiva sobre o 98 

referido e-mail, pontuando que nossos trabalhos recentes foram expostos e divulgados, o 99 

que valorizou nossos labores, que isso deveria nos deixar lisonjeados pelos comentários 100 

tecidos ali pelo tal escritor anônimo. O professor Pedro Henrique da Silva Menezes, se 101 

referindo ao curto prazo para chegarmos à data limite para se responder aos 102 

questionários da CPA – 2021/1, sugeriu que se fizesse uma mobilização através dos 103 

alunos que estão à frente dos grupos de alunos via redes sociais. Foi informado que o 104 

Grupo de trabalho 04 empreenderia uma força tarefa para alcançar esse público alvo nos 105 

próximos dias. Para finalizar, foi decidido que a redefinição dos Grupos de trabalho, tendo 106 

em vista a redução da quantidade de membros da CPA pelo Consup, será feita na nossa 107 

próxima reunião ordinária, após termos elencado quem serão os membros sob os nossos 108 

novos parâmetros numéricos. Assim, nada mais havendo para ser considerado, o 109 

coordenador da CPA, Bricio Cutini, encerrou a reunião às dezoito horas. Eu mesmo, Bricio 110 

Cutini, lavrei a presente ata, que após sua leitura e aprovação, será assinada por mim e 111 

pelos demais membros presentes, para que produza os efeitos legais. Nossa próxima 112 

reunião ordinária já fica definida para a última quarta-feira do mês de junho de 2021. 113 

Linhares, ES, 15 de junho de 2021. 
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