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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 DA 1 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FACELI 2 

Ao dia 23 (vinte e três) do mês de novembro 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/frf-rapp-fps foi realizada a reunião ordinária 5 

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

CPA: Ivan Meloti Capucho; o representante do Técnico Administrativo: Jardel Terci 7 

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

da Sociedade Civil Organizada: Débora Pinheiro. Iniciando os trabalhos, o coordenador 9 

da CPA, Ivan Meloti Capucho, abriu a reunião cumprimentando os demais membros e 10 

começou a realizar a devolutiva dos resultados da pesquisa com os egressos. O 11 

coordenador informou que a participação dos alunos foi maios em relação ao ano anterior 12 

(166 participantes). Além disso, informou que a maior participação foi do curso de 13 

pedagogia e que a maior participação foi dos alunos que se formaram de 2018 para frente. 14 

Alguns resultados chamaram a atenção como: (1) aproximadamente 79% dos egressos 15 

estarem ativos no mercado de trabalho conforme a sua graduação na Faceli; (2) 52% 16 

conhecem o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e gostam da forma que foi aplicado; (3) 17 

em relação a convênios e parcerias firmadas pela instituição, ficou claro que o curso de 18 

Direito necessita de um pouco mais de atenção; (3) os alunos saem satisfeito com a 19 

formação fornecida pela Faceli; (4) em relação a divulgação no site e redes sociais, 59% 20 

acham Bom a maneira que é realizada; (5) aproximadamente 69% dos egressos conhecem 21 

o trabalho desenvolvido pela Faceli perante a sociedade; (6) Em relação a acerco da 22 

biblioteca, ficou claro que de um modo geral esta de boa qualidade, precisando atualizar 23 

um pouco mais os livros de Direito; (7) os laboratórios e núcleos de práticas de certa 24 

forma são satisfatório para os egressos; (8) a instituição precisa melhorar os espaços de 25 

convivência, para atividades culturais e/ou prática de esportes; (9) para auxiliar a 26 

formação continuada, 107 egressos pediram mais cursos de extensão, 35 palestras, 27 

congressos e seminários, 11 pós-graduação; (10) os três principais motivos para os 28 

egressos indicarem a Faceli são: qualidade do ensino, gratuidade do ensino e estrutura 29 

física. Por fim, foram apresentadas as sugestões de melhoria para a instituição, e a 30 

comissão gostou muito da seguinte ideia: fazer um bom perfil no LinkedIn da instituição 31 

para dar mais visibilidade a faculdade e que os ex-estudantes possam marcar que 32 

estudaram na Faceli. Assim, nada mais havendo para ser considerado, o coordenador da 33 

CPA, Ivan Meloti Capucho, encerrou a reunião às 12h45. Eu mesmo, Ivan Meloti Capucho, 34 

lavrei a presente ata, que após sua leitura e aprovação, será assinada por mim e pelos 35 

demais membros presentes, para que produza os efeitos legais. 36 

Linhares, ES, 23 de novembro de 2022. 
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