
 

 

 

Cambé, 14 de dezembro 2017 

 

Ata Reunião Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 

Aos catorze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, foi realizada na sala 

de aula número 09 reunião geral com funcionários e representantes da CPA reunião 

convocada pela Presidente da CPA, a reunião que teve como pauta: apresentação 

dos resultados  da Avaliação  Institucional ocorrida nos dias 20 de novembro  a 09 de  

dezembro do  corrente, referente  aos  segmentos atendidos  na faculdade. A 

Presidente da CPA iniciou a reunião falando da importância de se ter um olhar  crítico  

em  relação  aos resultados e compreensão em  relação  às possíveis negatividades 

que poderiam surgir nos resultados. Também salientou a importância de entender e 

aceitarmos as críticas refletindo sobre o que podemos fazer para minimizar esses 

efeitos a partir de agora, uma vez que o que está feito só é possível ser modificado a 

partir de então. Foi pontuando os comentários realizados no corpo das avaliações e 

analisando no sentido de tentar se extrair as soluções para cada lacuna ou gargalo 

apresentados. Os funcionários relataram que procuram fazer tudo da melhor forma 

possível, mas que por vezes as condições físicas e de infraestrutura não permite fazer 

mais e melhor. A professora Cláudia salientou a importância de dar o melhor de nós 

naquilo que fazemos, mas que entende que há limitações que nos sãos impostas e 

que estão  além  das nossas possibilidades como funcionários  e que é nesse sentido 

que a  Avaliação é importante,  pois a mesma é  apresentada aos mantenedores, os 

quais possuem a incumbência de resolver  as questões macro da instituição,  incluindo 

estrutura e  infraestrutura. Os funcionários concordaram e finalizada a reunião, a 

professora Cláudia distribuiu lembrancinhas a todos e agradeceu a presença de  cada 

um. A reunião foi encerrada e eu, Waléria de Luza, lavrei a presente ata. 
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