
 
 

Comissão Própria de Avaliação – CPA 

 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 DA 1 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FACELI 2 

Ao dia 24 (vinte e quatro) do mês de agosto do ano de 2022, às 12h00, da sala da 3 

Coordenação da Comissão Própria de Avaliação – CPA, por videoconferência, via Google 4 

Meet, no link https://meet.google.com/uwd-prad-bfo  foi realizada a reunião ordinária mensal 5 

da CPA da Faceli, com a presença dos seguintes membros: o Coordenador da CPA: Ivan 6 

Meloti Capucho; o representante do Técnico Administrativo: Jardel Terci Flores, a 7 

representante do Corpo Docente: Jakeline Martins Silva Rocha, a representante do Corpo 8 

Discente: Arielli Ramos Ferreira e a representante da Sociedade Civil Organizada: 9 

Débora Pinheiro. Iniciando os trabalhos, o coordenador da CPA, Ivan Meloti Capucho, 10 

abriu a reunião cumprimentando os demais membros da CPA e informou que a proposta 11 

feita na reunião passada sobre realizar o questionário com a comunidade externa, tendo 12 

os alunos do terceiro ano do ensino médio como universo não poderia ser feito, pois o 13 

questionário deve obedecer as dimensões do Programa de Avaliação Institucional (PAI), 14 

e que necessita obedecer algumas dimensões. Dando prosseguimento a reunião, o 15 

coordenador trouxe uma estrutura prévia de questionário que será aplicado aos egressos 16 

para ser debatido pela comissão. O coordenador foi lendo questão por questão e anotando 17 

as sugestões da comissão. A Jakeline Martins Silva Rocha, pediu para incluir uma questão 18 

sobre como está a colocação do nosso egresso no mercado de trabalho e como está sendo 19 

a sua atuação. O membro Jardel Terci Flores, inclui uma questão que pedi que o egresso 20 

descreva de forma sucinta como está sendo a sua evolução profissional após a conclusão 21 

do curso.  Todos os integrantes concordaram com as colocações, e demos prosseguimento 22 

a leitura das questões. Para melhor entendimento, o questionário para os egressos estará 23 

posto em anexo. Para contemplar a dimensão 1 (articulação do PDI/PAI), a Débora 24 

Pinheiro pediu que incluísse na pergunta uma breve descrição sobre o significado do 25 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) para um melhor entendimento na hora de responder. 26 

Além disso, na dimensão 5 (Comunicação com a Sociedade) a Professora Jakeline Martins 27 

Silva Rocha, pediu para incluir uma pergunta sobre a ouvidoria da instituição. 28 

Continuando os trabalhos, passou a analisar a dimensão 6 (Organização e Gestão) e neste 29 

momento a representante Débora Pinheiro pediu que fosse incluído uma pergunta aos 30 

egressos sobre o conhecimento dos trabalhos desenvolvidos pela Faceli perante a 31 

sociedade, em seguida, formulou-se uma pergunta sobre a atuação da gestão. Todos os 32 

participantes concordaram com as observações e levantamentos apontados e para a 33 

próxima reunião, por uma questão de tempo, será analisado o questionário para a 34 

comunidade externa.  Assim, nada mais havendo para ser considerado, o coordenador da 35 

CPA, Ivan Meloti Capucho, encerrou a reunião às 12h55. Eu mesmo, Ivan Meloti Capucho, 36 

lavrei a presente ata, que após sua leitura e aprovação, será assinada por mim e pelos 37 

demais membros presentes, para que produza os efeitos legais. 38 

Linhares, ES, 24 de agosto de 2022. 
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ANEXO 
 

Questionário para Egressos 

 
LINK DO GOOGLE FORMS: https://forms.gle/UggmHzow6s3arzsc8  
 

Seção 1 – Informações para caracterização do perfil do egresso. 

 

 

1. Pela Faceli, eu me formei em:  

(   ) Administração 
(   ) Direito 
(   ) Pedagogia 

 

2. Em qual ano me formei pela Faceli? 

 

__________________________________ 

3. Grau de escolaridade: 
(   ) Ensino superior completo 
(   ) Pós-graduação Lato Sensu cursando 
(   ) Pós-graduação Lato Sensu concluída 
(   ) Mestrado cursando 
(   ) Mestrado concluído 
(   ) Doutorado cursando 
(   ) Doutorado concluído  
 

 

4. Qual a minha colocação no mercado de trabalho atualmente? 

 

(   ) Ativo (Exerço função "relacionada" à minha área de formação na Faceli) 

(   ) Ativo (Exerço função "não relacionada" à minha área de formação na Faceli) 

(   ) Inativo (Estou fora do mercado de trabalho "por opção") 

(   ) Inativo (Estou fora do mercado de trabalho "por falta de oportunidade") 

Outro: 

 

5. Discorra de maneira sucinta sobre sua evolução profissional após a conclusão do curso. 
optativa 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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DIMENSÃO 1: ARTICULAÇÃO PDI/PAI 

6. O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) é o documento do curso que explicita os fundamentos 
políticos, filosóficos, teórico-metodológicos, os objetivos, a organização curricular e a forma de 
avaliação. Você tinha conhecimento sobre o PPC na época da graduação?  

(   ) Sim   (   ) Não 

 

7. Como você avalia o seu conhecimento sobre o Projeto Pedagógico do Curso (PPC)? 

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Péssimo 

 

DIMENSÃO 2: AVALIAÇÃO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

8. Como você avalia a relação de convênios e parcerias firmados pela Faceli para o 
desenvolvimento de atividades de ensino, estágios, pesquisa e extensão durante o seu curso? 

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo ( ) Não Sei / Não Opino 

 

9. Após me formar pela Faceli, meu "grau de satisfação" com o processo de ensino 
aprendizagem foi: 
(   ) Totalmente Satisfeito 

(   ) Muito Satisfeito 

(   ) Satisfeito 

(   ) Um Pouco Satisfeito 

(   ) Nada Satisfeito 

 

10. A formação educacional oferecida pela Faceli, contribuiu para a minha atuação profissional 
atual? 

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo (  ) Não se aplica 

 

DIMENSÃO 3: RESPONSABILIDADE DA FACELI 

11. Como você avalia o trabalho realizado pela Faceli no desenvolvimento cultural e 
socioeconômico da região?  

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo ( ) Não Sei / Não Opino 

 

DIMENSÃO 4: COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

12. Como você avalia o site e as redes sociais da Faceli? 

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo ( ) Não Sei / Não Opino 
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13. Como você avalia a ouvidoria da Faceli? 

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular (   ) Ruim   ( ) Péssimo (  ) Não Sei / Não Opino 

 

DIMENSÃO 5: POLÍTICAS DE PESSOAL / CARREIRA 

Nesta dimensão só participa os docentes, administrativos e especialistas. 
  

 

DIMENSÃO 6: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 

14. Você tem conhecimento dos trabalhos desenvolvidos pela Faceli perante a sociedade?  

(  ) Sim     (  ) Não 

 

15. Como você avalia a atuação da gestão executiva da Faceli?  

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo ( ) Não Sei / Não Opino 

 
DIMENSÃO 7: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

16. Como você avalia o acervo de livros da Biblioteca? 

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo ( ) Não Sei / Não Opino 

 

17. Como você avalia os laboratórios / núcleos de práticas da Faceli? 

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo ( ) Não Sei / Não Opino 

 

18. Como você avalia os espaços de uso comum da instituição destinados a prática de 
esportes, atividades culturais e convivência? 
 

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo ( ) Não Sei / Não Opino 

 

DIMENSÃO 8: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

Nesta dimensão só participa os estudantes, docentes, egressos, administrativos e especialistas. 

 

DIMENSÃO 9: ATENDIMENTO AO ESTUDANTE 

19. Como a Faceli pode contribuir para a sua formação continuada?  

(   ) Cursos de Extensão. 

(   ) Núcleos de Práticas. 

 
(   ) Palestra, Simpósio, Seminário, Congresso, Jornada científica. 

(  ) Outro:  
____________________________________________ 
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DIMENSÃO 10: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

Nesta dimensão só participa a comunidade acadêmica. 

 

20. Indique os motivos abaixo para recomendar a Faceli para outras pessoas? 
Marque mais de uma opção. 
 
(   ) Qualidade do Ensino. 
(   ) Gratuidade do Ensino. 
(   ) Estrutura Físicas. 
(   ) Acervo de Livros. 
(   ) Cursos de Extensão. 
(   ) Núcleos de Práticas. 
(   ) Laboratório de Informática.  
(   ) Palestra, Simpósio, Seminário, Congresso, Jornada científica. 

 

21. Aponte as sugestões de melhoria para a Faceli: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

   

#b01932a8-ba59-46aa-9856-540ce5c25c6f



Comprovante de Assinatura Eletrônica

Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 29/08/2022 às 18:38:01 (GMT -3:00)

2022-08-24
ID única do documento: #b01932a8-ba59-46aa-9856-540ce5c25c6f

Hash do documento original (SHA256): cec352c428acef4ec5ae275e058e284b0ea4df07eeec2bdf4cdca6da37fdfb0f

Este Log é exclusivo ao documento número #b01932a8-ba59-46aa-9856-540ce5c25c6f e deve ser considerado parte do mesmo, com 
os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

Débora Pinheiro   (Participante)
Assinou em 29/08/2022 às 20:22:04 (GMT -3:00)

Jardel Terci Fores (Participante)
Assinou em 29/08/2022 às 15:43:49 (GMT -3:00)

Jakeline Martins Silva Rocha (Participante)
Assinou em 29/08/2022 às 16:13:55 (GMT -3:00)

Arielli Ramos Ferreira (Participante)
Assinou em 01/09/2022 às 11:28:55 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

01/09/2022 às 14:28:55 
(GMT -3:00)

Arielli Ramos Ferreira (Autenticação: e-mail arielliramos17@gmail.com; IP: 
189.95.74.113) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora Evento

29/08/2022 às 18:43:49 
(GMT -3:00)

Jardel Terci Fores (Autenticação: e-mail jardel.terci@faceli.edu.br; IP: 
187.60.171.198) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

29/08/2022 às 18:38:01 
(GMT -3:00)

Ivan Meloti solicitou as assinaturas.

29/08/2022 às 19:13:55 
(GMT -3:00)

Jakeline Martins Silva Rocha (Autenticação: e-mail 
jakeline.rocha@faceli.edu.br; IP: 45.175.98.248) assinou. Autenticidade 
deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

29/08/2022 às 23:22:04 
(GMT -3:00)

Débora Pinheiro   (Autenticação: e-mail adv.deborapinheiro@gmail.com; 
IP: 187.0.32.122) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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