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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 DA 1 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FACELI 2 

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

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

CPA da Faceli, com a presença dos seguintes membros: o Coordenador da CPA: Bricio 5 

Cutini; os representantes do Corpo Docente: Jakeline Martins Silva Rocha, Rhuan 6 

Maraçati Sponfeldner, Suelen Agum dos Reis e Valéria Vieira dos Santos; a representante 7 

do Corpo Discente: Eleonor Manzano Winckler; a representante do Corpo Técnico-8 

Administrativo: Vanessa Aparecida Del Penho e o representante da Sociedade Civil 9 

Organizada: Rômulo Breda. Os representantes do Corpo Docente: Antônio Cesar 10 

Machado da Silva, Elisa Fabris de Oliveira e Marcela Rubia Tozato Daltio não puderam 11 

comparecer a este encontro. Iniciando os trabalhos, o coordenador da CPA, Bricio Cutini, 12 

abriu a reunião cumprimentando os demais membros da CPA e abordando a questão da 13 

alteração do número de membros componentes da CPA, segundo o que foi aprovado por 14 

meio da Resolução Consup 002/2021, de 18 de maio de 2021, reduzindo de 02 (dois) para 15 

01 (um), a quantidade de membros participantes representativos da comunidade 16 

acadêmica, conforme as categorias: docente, discente e funcionário técnico-17 

administrativo; e, na mesma proporção, os representantes da sociedade civil organizada, 18 

ficando assim definida a estrutura dessa Comissão: representantes da comunidade 19 

acadêmica, conforme as categorias: 01 (um) docente, 01 (um) discente e 01 (um) 20 

funcionário técnico-administrativo e 01 (um) representante da sociedade civil 21 

organizada. Mas, atendendo à sentença exarada pelo juízo da Fazenda Pública de Linhares, 22 

datada de 03 de fevereiro de 2021, nos autos do Processo PJe 5001827-23 

71.2020.8.08.0030, que define que os representantes do corpo docente comporão 70% 24 

(setenta por cento) dos integrantes dos segmentos da comunidade acadêmica, essa 25 

categoria totalizará 07 (sete) membros. Os representantes do corpo docente já haviam 26 

sido designados por meio de assembleia da ADEF, ficando assim definidos os membros 27 

dessa categoria, por meio do Ofício 011/2021, de 22 de maio de 2021: 01 – Antonio Cesar 28 

Machado da Silva, 02 – Elisa Fabris de Oliveira, 03 – Jakeline Martins Silva Rocha, 04 – 29 

Marcela Rubia Tozato Daltio, 05 – Rhuan Maraçati Sponfeldner, 06 – Suelen Agum dos 30 

Reis, 07 – Valéria Vieira dos Santos e 08 – Ozório Vicente Netto (suplente). A 31 

representante do corpo discente será a aluna Eleonor Manzano Winckler, que terá como 32 

suplente o aluno Luiz Fernando Alfrediano. A representante do corpo técnico-33 

administrativo será a servidora Vanessa Aparecida Del Penho, que terá como suplente o 34 

servidor Jardel Terci Flores. O representante da sociedade civil organizada será o Sr. 35 

Rômulo Breda, que terá como suplente a Sra. Débora Pinheiro. A professora Jakeline 36 

Rocha pediu detalhes sobre a forma de usufruto das horas de trabalho acumuladas em 37 
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prol das atividades da CPA. Foi explicado que cada reunião ordinária e extraordinária 38 

equivale a 02 (duas) horas a serem compensadas no regime de folga, de acordo com 39 

consentimento da Diretoria Acadêmica, segundo o que prevê o Regulamento da Comissão 40 

Própria de Avaliação da Faceli, Cap. lll, Art. 8º. Também ficou claro que todo o tempo 41 

adicional gasto além desses dois tipos de encontro (reunião ordinária e extraordinária), 42 

empregado no período peri-realizatório das autoavaliações institucionais, será 43 

contabilizado, para compensação, na proporção temporal idêntica em que os trabalhos e 44 

demandas acontecerem, ou seja 1 para 1, também seguindo o que prevê o Regulamento 45 

da Comissão Própria de Avaliação da Faceli, Cap. lll, Art. 8º, Parágrafo único. Foi ressaltado 46 

porém, no caso dos docentes, que o Diretor Acadêmico limitará o gozo da compensação 47 

das horas acumuladas por serviços prestados à esta Comissão, a um período que a atuação 48 

deles não interfira na regência em sala de aula, ou seja, que a compensação das horas 49 

empregadas em prol das atividades da CPA, terão que ser usufruídas nos períodos em que 50 

houver recesso escolar, mas que a presença dos docentes tiver que acontecer, como por 51 

exemplo, na primeira semana de fevereiro, na semana de recesso entre períodos no meio 52 

do ano e no período pós prova final até 31 de dezembro. O próximo ponto da pauta 53 

abordou a redefinição dos Grupos de trabalho da CPA, tendo em vista a alteração 54 

quantitativa do número de membros pela Resolução Consup 002/2021, de 18 de maio de 55 

2021. Mas, diante das indefinições de como seriam realizadas as compensações das horas 56 

de trabalho em prol da CPA, deixamos esse ponto pendente para depois que fosse 57 

descriminado pela Instituição, via Diretoria Acadêmica, a forma de compensação desse 58 

banco de horas acumuladas pelos docentes. Esse questionamento inclusive foi feito 59 

diretamente pelos professores que compõem essa Comissão, tendo em vista a grande 60 

demanda de trabalho necessário a ser desempenhado futuramente, em detrimento do 61 

pequeno espaço de tempo disponível no Calendário Acadêmico 2021/1 e 2021/2 para se 62 

compensar tanto essas horas já acumuladas até agora, bem como as que ainda serão 63 

empreendidas com os trabalhos cotidianos e com os que vislumbramos, como adequação 64 

e revisão do Regulamento da Comissão Própria de Avaliação e o do Programa de 65 

Autoavaliação Institucional – PAI. Diante dessas imprecisões, ficou resolvido encerrar 66 

essa reunião para futura deliberação sobre os assuntos da pauta por meio de uma reunião 67 

extraordinária. Assim, nada mais havendo para ser considerado, o coordenador da CPA, 68 

Bricio Cutini, encerrou a reunião às dezoito horas e quarenta minutos. Eu mesmo, Bricio 69 

Cutini, lavrei a presente ata, que após sua leitura e aprovação, será assinada por mim e 70 

pelos demais membros presentes, para que produza os efeitos legais. Nossa próxima 71 

reunião ordinária já fica definida para a última quarta-feira do mês de julho de 2021. 72 

Linhares, ES, 10 de julho de 2021. 
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