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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023 DA 1 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FACELI 2 

Ao dia 16 (dezesseis) do mês de fevereiro do ano de 2023, às 14h00, da sala da 3 

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

Meet, no link https://meet.google.com/ker-xavv-fik 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, o representante da 8 

Sociedade Civil Organizada: Rômulo Breda e as representantes do Corpo Discente: 9 

Maysa Dos Santos Miler e Arielli Ramos Ferreira. Iniciando os trabalhos, o coordenador 10 

da CPA, Ivan Meloti Capucho, abriu a reunião cumprimentando os demais membros e 11 

propôs à comissão a reformulação do questionário para os discentes, visando adequar as 12 

dimensões do Programa de Autoavaliação Institucional (PAI). A Dimensão 01 trada da 13 

articulação do PAI com o Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI), segundo o 14 

documento do PAI o discente não participa desta dimensão. A Dimensão 02, avalia o 15 

ensino, a pesquisa e a extensão com as respectivas normas de operacionalização. Dentro 16 

desta dimensão foram criadas questões sobre Coerência das Políticas de Ensino, Pesquisa 17 

e Extensão, Avaliação dos Cursos, Avaliação dos Processos Didáticos e Pedagógicos, 18 

Avaliação da Pesquisa/Iniciação Científica e Avaliação da Extensão. Para a Dimensão 03, 19 

a qual avalia a responsabilidade social da instituição, foram incluídas questões que envolvem a 20 

Relação da Instituição de Ensino Superior (IES) com a sociedade, Inclusão Social e Defesa do Meio 21 

Ambiente, Memória Cultural, Produção Artística e Patrimônio Cultural. Para a próxima reunião 22 

ficou decidido dar continuidade a elaboração das questões para as demais dimensões. Assim, 23 

nada mais havendo para ser considerado, o coordenador da CPA, Ivan Meloti Capucho, 24 

encerrou a reunião às 15h00. Eu mesmo, Ivan Meloti Capucho, lavrei a presente ata, que 25 

após sua leitura e aprovação, será assinada por mim e pelos demais membros presentes, 26 

para que produza os efeitos legais.  27 

 28 

Linhares, ES, 16 de fevereiro de 2023. 
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     ANEXO 

DIMENSÃO 02:  

1) O currículo do curso atende às necessidades de sua formação? 

2) Os planos de ensino atendem os objetivos, conteúdos, metodologias, 

bibliografias e cronograma das necessidades dos respectivos cursos? 

3) Relacionou a teoria com a situações profissionais práticas? 

4) O corpo docente consegue desenvolver de forma didática o conteúdo 

programático? 

5) Demonstrou na execução da aula: planejamento, atualização do 

conteúdo e clareza na explicação? 

6) Estimulou a participação dos alunos por meio de exposição oral, escrita, 

gráfica e outras? 

7) O professor distribuiu adequadamente o tempo de aula entre teoria e 

atividades/práticas. 

8) O professor indicou e/ou disponibilizou livros, apostilas e/ou textos. 

9) Como você avalia o trabalho desempenhado pelo(a) Coordenador(a) do 

seu curso? 

10) Você participa de eventos científicos na instituição? 

11) Você conhece as linhas de pesquisa e projetos de seus 

professores? 

12) Você conhece os projetos de extensão da instituição e/ou ações 

sociais? 

13) Como você avalia o trabalho desempenhado pelo(a) 

Coordenador(a) de Pesquisa e Extensão? 

 

DIMENSÃO 03: 
 

14) Existem condições de acesso às pessoas com deficiências? 

15) Existem políticas de inclusão social e cidadania? 

16) A Instituição demonstra preocupação com as demandas da 

sociedade relacionadas a meio ambiente, memória cultural, produção 

artística e patrimônio cultural? 
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