
 

 

 

Cambé, 21 de março de 2018. 

 

Ata Reunião Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 

Aos vinte de um dias do mês de março de dois mil e dezoito foi realizada na sala da 

CPA/NDE a reunião convocada pela Presidente da Comissão Própria de Avaliação, a 

Prof. Claudia Santos, para apresentação dos novos membros discentes e docentes 

nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Pedagogia, Tecnólogo em 

Gestão Comercial e Tecnólogo em Recursos Humanos no ano de 2018. Salientou a 

importância da participação dos membros que as informações discutidas, divulgação 

dos serviços ofertados, as melhorias da Faculdade na reunião sejam repassadas para 

os discentes, docentes e funcionários, ou seja aos segmentos que representam na 

Comissão.  A Prof. Silvana de Oliveira Lima Medeiros - Representante da Direção 

Geral solicitou que os docentes citem a importância da avaliação e motivem os seus 

alunos a participarem da mesma. No dia 18 de abril de 2018 das 19h15 às 20h00 

ocorrerá com os alunos das turmas ingressantes em 2018 (1º semestre) uma 

conversa sobre a Comissão Própria da Avaliação, suas atividades com intuito de 

divulgar e conscientizar sobre a Avaliação Institucional Geral, que acontecerá de 

23/04 a 12/05 de 2018, será no auditório e ministrado pela Prof. Claudia Santos.  Foi 

solicitado para os representantes dos docentes e discentes que incentivem todos os 

professores e alunos sob suas coordenações a realizarem a Avaliação Institucional 

dentro do prazo acima, falando-lhes da importância da Avaliação e de como a mesma 

vem contribuindo com as melhorias implementadas na Instituição. O mesmo eles 

deverão fazer com os alunos de suas respectivas turmas, argumentando acerca da 

importância da avaliação no processo de melhoria da qualidade nos serviços 

prestados pela instituição em todos os aspectos. Em relação a próxima avaliação 



institucional, neste semestre do ano corrente, acordou-se que será enviado por email 

pela Prof. Claudia Santos para os coordenadores e professores as questões a serem 

realizadas sobre os docentes e demais segmentos para revisão, sugestões ou 

alterações.  A prof. Claudia Santos relatou as dificuldades da comunidade externa a 

responder os formulários, mesmo a faculdade possuindo este questionário no próprio 

site da Instituição para egressos e comunidade externa, foi sugerido pela Prof. Silvana 

Medeiros a entregar estes formulários para ACIC – Associação Comercial e 

Empresarial de Cambé.  O prof. Marcos Fascina sugeriu a adoção do sistema gratuito 

(Google Docs) em que o mesmo permite a inserção de formulário que 

consequentemente gera relatórios. O Cezar Alves Moreira, representante dos 

funcionários mencionou que a Faculdade Catuai, estará promovendo eventos com 

parcerias com Secretaria Municipal de Educação de Cambé, será na própria 

Faculdade, os colaboradores do Marketing entregarão o formulário das questões para 

comunidade externa. Finalizando a reunião, a Profª Cláudia agradeceu a presença de 

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