
 
 

Comissão Própria de Avaliação – CPA 

 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 DA 1 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FACELI 2 

Ao dia 14 (quatorze) do mês de setembro 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/cua-ywiy-aix  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 o representante da Sociedade Civil Organizada: 9 

Rômulo Breda. Iniciando os trabalhos, o coordenador da CPA, Ivan Meloti Capucho, abriu 10 

a reunião cumprimentando os demais membros da CPA e retomou o segundo tópico do 11 

EDITAL Nº 03/2022 de 24 de agosto de 2022 que ficou faltando analisar (ajuste do 12 

questionário para os egressos ao Programa de Avaliação Institucional (PAI), seguido por 13 

suas dimensões). O coordenador trouxe uma estrutura prévia de questionário que será 14 

aplicado a comunidade externa para ser debatido pela comissão. O coordenador foi lendo 15 

questão por questão e anotando as sugestões da comissão. A Jakeline Martins Silva Rocha, 16 

pediu para incluir uma questão dentro da Dimensão 4 (comunicação com a sociedade) 17 

que trata da seguinte forma: Recentemente, você tem visto ou ouvido notícias sobre 18 

a Faceli nos meios de comunicação (Tv, rádio e jornal)? Além disso, a comissão 19 

entendeu que seria interessante investigar, com que frequência você recebe notícias 20 

sobre a Faceli nos meios de comunicação? Todos concordaram com a inclusão dessas 21 

duas perguntas. O membro Jardel Terci Flores, questionou na questão 10 sobre o uso do 22 

laboratório de informática, pois a pergunta remete ao uso de serviços prestados pela 23 

Faculdade Faceli, e o laboratório não fica aberto de forma direta para a comunidade. O 24 

coordenador, disse que o laboratório pode ser utilizado de forma indireta pela 25 

comunidade, através de curso de extensão, a membro Jakeline Martins Silva Rocha 26 

completou que dessa forma quem utilizou o recurso poderia de certa forma avaliar o 27 

serviço prestado. No final das explicações todos concordaram em manter esse quesito na 28 

questão. O representante Rômulo Breda sugeriu a inclusão de duas questões, (i) você 29 

sabe como faz para estudar na Faceli? (ii) Você tem conhecimento que a Faculdade 30 

Faceli é de responsabilidade financeira do município de Linhares? A questão (ii) 31 

entra na dimensão (organização e gestão). A representante discente Arielli Ramos 32 

Ferreira acrescentou que antes de entrar na Faceli não tinha conhecimento que a 33 

responsabilidade financeira era do município e julgou muito importante incluir essa 34 

pergunta. Além disso, ela pediu para incluir na questão 17 um não sei/ não opino. Por fim, 35 

todos os participantes concordaram com as observações e levantamentos apontados. 36 

Assim, nada mais havendo para ser considerado, o coordenador da CPA, Ivan Meloti 37 

Capucho, encerrou a reunião às 12h55. Eu mesmo, Ivan Meloti Capucho, lavrei a presente 38 

ata, que após sua leitura e aprovação, será assinada por mim e pelos demais membros 39 

presentes, para que produza os efeitos legais. 40 

Linhares, ES, 14 de setembro de 2022. 
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ANEXO 
 

Questionário para Comunidade Externa 

 
LINK DO GOOGLE FORMS: https://forms.gle/2VHFqB7TqNHAHE917  
 

1. Você conhece a Faculdade Faceli?  

(   ) Sim  (   ) Não  

 

2. Você estuda ou estudou na Faculdade Faceli?  

(   ) Sim  (   ) Não  

 

3. Você sabe que a Faceli é pública? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

4. Você sabe quais os cursos que ela oferta? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

5. Você sabe como faz para estudar na Faceli?  

(   ) Sim  (   ) Não 

 

6. Dentre essas 3 opções, escolha o curso que você estudaria. 

(   ) Administração  (   ) Direito  (   ) Pedagogia 

 

7. Conhece alguém que estuda ou estudou na Faceli? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

8. Que referência você tem sobre a Faceli?  

(   ) Excelente   (   ) Boa   (   ) Regular   (   ) Ruim   (   ) Péssima 

 

9. Conhece algum serviço prestado pela Faceli? 

(   ) Sim  (   ) Não  

 

10. Dos serviços prestados pela Faculdade Faceli, eu já utilizei: 

Marque todas as opções que já utilizou. 

(   ) Biblioteca 

(   ) Brinquedoteca 

(   ) Laboratório de informática 

(   ) Curso de extensão 

(   ) Núcleo de Práticas Administrativas (NUPAN - Administração) 

(   ) Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ - Direito) 

(   ) Núcleo de Práticas Pedagógicas (NUPPED - Pedagogia) 

(   ) Palestra, Simpósio, Seminário, Congresso, Jornada científica 
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11. O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) consiste num documento em que se definem 

a missão da instituição de ensino superior, a política pedagógica institucional e as estratégias 

para atingir suas metas e objetivos. Abrangendo um período de cinco anos. Você conhece o PDI 

da Faceli? 

 

(   ) Sim    (   ) Não 

 

12. A formulação dos objetivos é coerente com as finalidades da Faceli? 

 

(   ) Excelente   (   ) Boa   (   ) Regular   (   ) Ruim   (   ) Péssima 

 

13. Existe coerência entre as ações praticadas pela Faceli e o proposto em sua missão? 

 

( ) Sim      ( ) Não   (  ) Às Vezes     ( ) Não Sei / Não Opino 

 

14. Como você avalia a qualidade do ensino da Faceli? 

 

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

 

15. Você participa ou participou de algum projeto de extensão da Faceli? 

 

( ) Sim    ( ) Não 

 

16. Como você avalia o trabalho realizado pela Faceli no desenvolvimento cultural e 

socioeconômico da região?  

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

 

17. Assinale as áreas em que as atividades institucionais em interação 

com o meio social são efetivas. 

( ) Educação 

( ) Saúde 

( ) Lazer 

( ) Cultura 

( ) Esporte 

( ) Meio Ambiente 

( ) Cidadania 

( ) Não Sei / Não Opino 

( ) Outros:___________ 

 

18. Você já teve acesso ao site e as redes sociais da Faceli? 

 

( ) Sim    ( ) Não 

 

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

 

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

 

20. Recentemente, você tem visto ou ouvido notícias sobre a Faceli nos meios de 

comunicação (Tv, rádio e jornal)?  
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 ( ) Sim    ( ) Não 

 

 

21. Com que frequência você recebe notícias sobre a Faceli nos meios de comunicação? 

 

(  ) Sempre  (  ) Muitas Vezes (  ) Às vezes       (  ) Raramente    (  ) Nunca 

 

22. Você tem conhecimento que a Faculdade Faceli é de responsabilidade financeira do 

município de Linhares?  

 

(  ) Sim      (  ) Não 

 

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

(  ) Sim          (  ) Não  

 

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

 

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

 

25. Você conhece a estrutura física da Faceli? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

26. Como você avalia a infraestrutura geral da Faceli? 

 

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

 

27. Aponte as sugestões de melhoria para a Faceli. (optativa) 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________   
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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 15/09/2022 às 17:00:23 (GMT -3:00)
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Assinaturas (4)

Jardel Terci Fores (Participante)
Assinou em 15/09/2022 às 15:17:01 (GMT -3:00)

Rômulo Breda (Participante)
Assinou em 19/09/2022 às 09:16:44 (GMT -3:00)

Jakeline Martins Silva Rocha (Participante)
Assinou em 19/09/2022 às 11:05:12 (GMT -3:00)

Arielli Ramos Ferreira (Participante)
Assinou em 15/09/2022 às 16:01:00 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

15/09/2022 às 17:00:23 
(GMT -3:00)

Ivan Meloti solicitou as assinaturas.

15/09/2022 às 18:17:01 
(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.
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Data e hora Evento

15/09/2022 às 19:01:00 
(GMT -3:00)

Arielli Ramos Ferreira (Autenticação: e-mail arielliramos17@gmail.com; IP: 
187.25.193.83) 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.

19/09/2022 às 12:16:44 
(GMT -3:00)

Rômulo Breda (Autenticação: e-mail romulo_breda@hotmail.com; IP: 
187.0.32.58) 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.

19/09/2022 às 14:05:12 
(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.
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