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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 DA 1 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FACELI 2 

Ao dia 27 (vinte e sete) do mês de julho do ano de 2022, às 10h00, da sala da Coordenação 3 

da Comissão Própria de Avaliação – CPA, por videoconferência, via Google Meet, no link 4 

https://meet.google.com/smr-gtwf-rrx foi realizada a reunião ordinária mensal da CPA 5 

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

Capucho; o representante do Técnico Administrativo: Jardel Terci Flores e o 7 

representante da Sociedade Civil Organizada: Rômulo Breda. Iniciando os trabalhos, o 8 

coordenador da CPA, Ivan Meloti Capucho, abriu a reunião cumprimentando os demais 9 

membros da CPA e se apresentou como o novo coordenador. Além disso, apresentou e 10 

acolheu o novo membro do setor Administrativo Jardel Terci Flores. Após as 11 

apresentações o coordenador passou aos pontos definidos no edital para esta reunião. O 12 

primeiro ponto foi mostrar para a comissão a devolutiva da avaliação institucional de 13 

2022/1. O coordenador mostrou a baixa participação da comunidade acadêmica. Por 14 

exemplo, de 1094 discentes somente 141 participaram, sendo que contou com a 15 

participação de 28 alunos do curso de Administração, 63 alunos do curso de Direito e 50 16 

alunos do curso de Pedagogia. A participação do corpo docente também foi baixa, de 62 17 

professores somente 12 participaram, 5 do colegiado da Administração, 2 do curso de 18 

Direito e 5 da pedagogia. Por fim, de 36 servidores a CPA foi respondida por apenas 7 19 

colaboradores do corpo técnico-administrativo. O coordenador chamou a atenção para 20 

esses números e mostrou a sua preocupação pois a instituição passará por uma avaliação 21 

do Conselho Estatual e sugeriu que fosse replicado em outubro a CPA com a comunidade 22 

acadêmica. O servidor Jardel Terci Flores, acrescentou que seria importante divulgar mais 23 

nas salas as datas que estão acontecendo a Avaliação e dizer a importância, para que 24 

alcancemos uma participação maior. Ademais, Jardel Terci Flores disse que é importante 25 

a participação de todos os integrantes da Comissão no dia da visita do Conselho. O 26 

representante Rômulo Breda concordou com as falas e disse que está a disposição para 27 

participar no dia da visita. Finalizado este ponto, o coordenador apresentou uma proposta 28 

para a CPA com a Comunidade Externa. Foi sugerido que realizasse com os alunos do 29 

último ano do ensino médio, com o intuito de entender o interesse desses alunos em 30 

realizar os cursos que a Faceli propõe e de certa forma divulgar um pouco mais a Faceli 31 

informando que ela é pública. Essa proposta foi feita pois no último vestibular a faculdade 32 

teve dificuldades em fechar turma. Com isso, o coordenador propôs em fazer um 33 

levantamento da quantidade de escolas/turmas dos setores públicos e privados que 34 

possuem o terceiro ano do ensino médio para tentar realizar a pesquisa com esse público 35 

da comunidade externa. Para a próxima reunião será proposto que a Comissão elabore as 36 

perguntas para a Comunidade externa e estabeleça um cronograma de atividades.  Os 37 

pontos foram aceitos por todos os participantes. Assim, nada mais havendo para ser 38 

considerado, o coordenador da CPA, Ivan Meloti Capucho, encerrou a reunião às 10h42. 39 

Eu mesmo, Ivan Meloti Capucho, lavrei a presente ata, que após sua leitura e aprovação, 40 
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será assinada por mim e pelos demais membros presentes, para que produza os efeitos 41 

legais. 42 

Linhares, ES, 27 de julho de 2022. 

 

 

 

 

Ivan Meloti Capucho 

Coordenador de CPA 

 

 

Jardel Terci Flores  

Membro 

 

 

 

Rômulo Breda 

Membro 
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Assinaturas (3)

Ivan Meloti (Participante)
Assinou em 01/08/2022 às 13:24:44 (GMT -3:00)

Rômulo Breda (Participante)
Assinou em 02/08/2022 às 22:27:18 (GMT -3:00)

Jardel Terci Flores (Participante)
Assinou em 01/08/2022 às 15:06:52 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

01/08/2022 às 16:24:11 
(GMT -3:00)

Ivan Meloti solicitou as assinaturas.

01/08/2022 às 16:24:44 
(GMT -3:00)

Ivan Meloti (Autenticação: e-mail ivanmeloti@gmail.com; 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.
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Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora Evento

01/08/2022 às 18:06:52 
(GMT -3:00)

Jardel Terci Flores (Autenticação: e-mail jardel.terci@faceli.edu.br; IP: 
177.27.4.194) 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.

03/08/2022 às 01:27:18 
(GMT -3:00)

Rômulo Breda (Autenticação: e-mail romulo_breda@hotmail.com; IP: 
187.109.245.85) 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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