
 

 

Cambé, 01 de abril 2021. 

 

Ata Reunião Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 

Ao um dia do mês de abril de dois mil e vinte foi realizada na sala 14 (quatorze), 

uma reunião com os colaboradores da Faculdade Catuaí convocada pela 

Presidente da CPA, a Prof. Jaqueline Ferreira, informou os resultados da 

avaliação institucional do ano 2020 devido este cenário em razão da pandemia 

do Coronavírus (Covid-19), foram estruturadas, modificadas e sugeridas as 

questões, avaliação  que foi ocorrida nos dias 20 de novembro a 06 de dezembro 

de 2020. Foi mostrado um relatório da Faculdade com cada segmento 

demonstrando os setores (Marketing, biblioteca, financeiro, reprografia, 

secretaria geral, recepção, infraestrutura e suporte técnico) e suas porcentagens 

com cada questão que foram avaliados pelos discentes, docentes, 

coordenadores e funcionários. Será enviado um e-mail com os relatórios com 

comentários para os setores responsáveis da Faculdade. Finalizando a reunião, 

a Profª Jaqueline Ferreira agradeceu a presença de todos. A reunião foi 

encerrada e eu, Waléria de Luza, lavrei a presente ata.  

 

 

 

 

 







 

 

Cambé, 16 de setembro 2020 

 

Ata Reunião Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte, através do aplicativo de 

reuniões online Google Meet, reuniram-se os membros da CPA – Comissão Própria 

de Avaliação convocados por sua Presidente da CPA a Profª. Jaqueline Ferreira. 

Estiveram presentes os professores constantes da lista abaixo.  A Profª Jaqueline 

Ferreira  abriu a reunião informando os presentes que assumirá a presidência da CPA 

na gestão 2020/2021, a Tatiana Ribeiro Costa representou a Direção Geral informou a 

substituição da presidência da CPA é um processo normal, pois após um período é uma 

exigência da legislação a alternância de pessoas na presidência, esse é o único 

elemento para a substituição da Profª Claudia Santos que realizou com competência um 

brilhante trabalho como presidente da mesma. A presidente da CPA comunicou a pauta 

da reunião:  1) apresentação dos novos membros, justificando que foram substituídos 

os membros da CPA, devido a formação superior, ou seja, conclusão do curso dos 

discentes e em relação aos docentes foram alterados alguns membros. 2) Avaliação 

Institucional 2020/2, será encaminhando por email e no grupo de Whatsapp da Gestão 

da CPA/2020/2021 a análise do questionário e necessidade de sugestões e ajustes e/ou 

reformulações, neste momento que estamos passando pela pandemia. Prof. Maria 

Cristina Perez salientou que devemos procurar mecanismos de avaliação que 

comunidade acadêmica possam avaliar com este cenário de pandemia, o prof. Wagner 

Rodrigues mencionou diante da pandemia as novas ferramentas de tecnologia, ficou 

definido pelos membros da CPA, o envio das questões como estão elaboradas 

atualmente para análise dos membros, para suas ponderações, as quais colocamos 

como data limite de entrega para 30/09/2020,  as possíveis sugestões de mudanças 

e/ou inserções deverão ser encaminhadas para o e-mail, sendo que será feito  a 

sistematização para deliberação dos membros. A prof. Jaqueline Ferreira criou por meio 

de um aplicativo Google Forms um formulário para pensar em estratégias de divulgação 

para que possamos mobilizar a comunidade a realizar a avaliação, haja visto a 



necessidade de reflexão para essa organização.   O encaminhamento é enviar 

sugestões para o google formulário disponível através do link: 

https://forms.gle/bnz996gM4Yhb9G5n8 com suas sugestões.  A presidente da 

Comissão Própria de Avaliação – CPA  a prof. Jaqueline Ferreira convocará por 

meio do Whatsapp uma reunião com intuito de revisar as questões apontadas 

do questionário da avaliação institucional, referidas as mesmas e serem 

aprovadas com os membros da CPA. Finalizando a reunião, a Profª. Jaqueline 

Ferreira  agradeceu a presença de todos. A reunião foi encerrada e eu, Waléria 

de Luza, lavrei a presente ata. 

 

Participaram desta reunião: 

 

Jaqueline Ferreira (Presidente da Comissão Própria de Avaliação) 

 

Maria Luiza Garib (Representante do Docente do Curso de Direito) 

 

Maria Cristina Romagnolli Peres (Representante do Docente do Curso de 

Pedagogia) 

 

Daiane Alves Rodrigues (Representante do Docente do Curso de Tecnologia 

em Gestão Comercial) 

 

Wagner Rodrigues (Representante do Docente dos Cursos de Administração, 

Ciências Contábeis e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos) 

 

Waléria de Luza (Secretária da Comissão) 

 

Tatiana Ribeiro Costa (Representante dos Funcionários e Secretária 

Acadêmica) 

 

Jessica Gerina de Oliveira Lucena (Representante dos Discentes do Curso de 

Administração)  

Valdinéia Sara Andreatto Girotto (Representante dos Discentes do Curso de 

Pedagogia) 

https://forms.gle/bnz996gM4Yhb9G5n8


 

 

Cambé, 08 de outubro de 2020 

 

Ata Reunião Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 

Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte, através do aplicativo de reuniões 

online Google Meet, reuniram-se os membros da CPA – Comissão Própria de 

Avaliação convocados por sua Presidente da CPA a  Profª. Jaqueline Ferreira. 

Estiveram presentes os professores constantes da lista abaixo.  A Profª Jaqueline 

Ferreira  informou que recebeu o feedback  das  sugestões do formulário disponível 

através do link: https://forms.gle/bnz996gM4Yhb9G5n8, comunicou a pauta da  reunião:  

1) divulgação da avaliação 2020, para os docentes será feita uma divulgação pelos 

coordenadores através dos grupos de whatsapp  e também solicitado o envio de uma 

circular por e-mail pela Direção Acadêmica para reforçar a importância da avaliação e 

buscar uma maior adesão do corpo docente;  na divulgação aos discentes será feita 

pelo Moodle, Jacad, grupos de whatsapp sob orientação dos professores e 

representantes de turma. Também foi solicitado ao Cezar Moreira verificar junto ao 

Marketing para desenvolvermos pequenos vídeos bem como a colocação nas mídias; 

na divulgação aos funcionários será feita através do grupo de whatsapp ( funcionários) 

e Tatiana Costa ( Secretaria Acadêmica) orientará com informações  como e quando 

participar da avaliação institucional. A discente Valdinéia Girotto concordou que a 

divulgação seja prevista em novembro e salientou que estão com muito trabalhos 

para serem entregues. Os membros da CPA, aprovaram unanimemente a 

divulgação para mês de novembro.  2) Questões do questionário, devido este 

cenário em razão da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) foram estruturadas, 

modificadas e sugeridas as questões para serem avaliadas pela comunidade 

acadêmica. Os membros da CPA, salientou a importância destas  questões, que fossem 

bem pontuadas em relação ao novo cenário Covid – 19, estamos com novas 

ferramentas de tecnologias utilizadas nas aulas para os discentes.  A presidente da 

https://forms.gle/bnz996gM4Yhb9G5n8


Comissão Própria de Avaliação – CPA  a prof. Jaqueline Ferreira encaminhará 

um email com as questões apontadas, sugeridas, inserções  do questionário da 

avaliação institucional, Finalizando a reunião, a Profª. Jaqueline Ferreira  

agradeceu a presença de todos. A reunião foi encerrada e eu, Waléria de Luza, 

lavrei a presente ata. 

 

 

Participaram desta reunião: 

 

Jaqueline Ferreira (Presidente da Comissão Própria de Avaliação) 

 

Maria Luiza Garib (Representante do Docente do Curso de Direito) 

 

Wagner Rodrigues (Representante do Docente dos Cursos de Administração, 

Ciências Contábeis e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos) 

 

Waléria de Luza (Secretária da Comissão) 

 

Tatiana Ribeiro Costa (Representante dos Funcionários e Secretária 

Acadêmica) 

 

Cezar Alves Moreira (Representante dos Funcionários)  

 

Valdinéia Sara Andreatto Girotto (Representante dos Discentes do Curso de 

Pedagogia)  

 

 

 

 

 


