
Cambé, 22 de agosto de 2018.

Ata Reunião Comissão Própria de Avaliação (CPA)

Aos vinte de dois dia do mês de agosto 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  que  informou  sobre  a  restruturação  do  questionário  da

avaliação institucional  geral  e  que a  mesma,  como sempre,  abrangerá  todos os

segmentos da IES:  avaliação dos estudantes; avaliação dos docentes; avaliação

dos  coordenadores;  avaliação  dos  funcionários;  avaliação  da  estrutura   física  e

infraestrutura da Instituição; avaliação dos egressos e a avaliação da comunidade

externa. A Presidente da Comissão enviará através de e-mail os questionários para

os  membros  da  comissão  analisarem,  enriquecer  com  sugestões,  ajustes  ou

reformulação das questões e aguardará um retorno dos membros em no máximo  20

dias. O Prof. Bruno Galoppini Felix salientou a importância das questões para os

discentes escreverem os seus comentários, que o mesmo não será identificado.  A

discente Maria Andressa Nogueira, sugeriu cartazes sobre a CPA após o início da

Avaliação Institucional, a prof. Claudia Santos informou que serão colocados avisos

no site da faculdade e banners pela instituição. Foi  informado pela Prof.  Claudia

Santos que a avaliação ocorrerá nos dias vinte de novembro de dois mil e dezoito e

irá até nove de dezembro do mesmo ano. Neste período, pediu a colaboração de

todos  os  docentes  para  divulgar  e  conscientizar  sobre  a  Avaliação  Institucional

Geral. Na reunião anterior foi relatado pela prof. Claudia Santos as dificuldades da

comunidade externa a responder os formulários. O representante dos funcionários,

Sr. Cezar comentou que a Faculdade Catuaí cedeu seu espaço  físico para diversos

eventos da Secretaria  Municipal  de Educação de Cambé e  que nesses eventos



poderemos entregar os formulários para os participantes  responderem, uma  vez

que  estarão dentro da instituição. A Prof. Claudia Santos informou que já foi inserido

no site da Faculdade Catuai o relatório da avaliação anterior e as atas,  além  de um

banner com os resultados das avaliações de todas as dimensões correspondentes

ao ano de 2017 avaliadas.   No segundo semestre  ocorrerá  com os alunos das

turmas  ingressantes  em 2018/2  no  auditório,   uma conversa  sobre  a  Comissão

Própria de Avaliação, suas atividades com intuito de divulgar e conscientizar sobre a

Avaliação Institucional Geral. A presidente da CPA comunicou que a Representante

da Comunidade Externa a Sra.  Luciria Duccini,  por motivos de saúde,  não mais

poderá participar  da CPA,  pois  seu estado de saúde esta muito  grave.  Solicitou

indicações  para  que  a  vaga  dela  seja  ocupada  oportunamente.   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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