
Cambé, 21 de outubro de 2021.

Ata Reunião Comissão Própria de Avaliação (CPA)

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, 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 Prof.ª Jaqueline

Ferreira  informou  que  a  avaliação  no  segundo  semestre  está  prevista  em

calendário para o período de 19/11 à 09/12/2021 pois a mesma abrange todas

as dimensões da avaliação institucional e além de constituir uma importância a

análise para a gestão dos seus resultados e também são subsídios para o

relatório anual que precisamos enviar ao MEC. Para divulgação da avaliação,

já  estamos  nos  articulando  com  o  pessoal  do  marketing  para  iniciar  a

preparação e produção do material,  quando estiver pronto a prof.  Jaqueline

Ferreira irá divulgar no grupo do WhatsApp da CPA para análise dos membros.

Foi mencionada e sugerida pela presidente da CPA  questões sobre a adesão

ao  ensino  hibrido,  perguntas  objetivas  para  conseguir  realizar  uma  análise

qualitativa. O Prof. Wagner Rodrigues – (Representante do Docente do Cursos

de Administração,  Ciência Contábeis e Tecnologia em Gestão de Recursos

Humanos)  disse  que devemos nos profundar  nas questões sobre  o ensino

hibrido como professor sente a necessidade de saber o comportamento dos

alunos. O Cezar Alves Moreira (Representante dos Funcionários) salientou a

importância de inserir algumas questões referente a Biossegurança na IES e

informou as mudanças na área de Marketing da Faculdade Catuaí composta

por novos integrantes para agilizar a comunicação e dinâmica da Instituição.  A

prof.  Jaqueline  Ferreira  enviará  novamente  o  questionário  para  que  os



membros da CPA, enviem possíveis sugestões de inserção e/ou alteração de

questões  para  o  email  (jaqueferreirab@gmail.com  ou

jaquelineferreira@escola.pr.gov.br ) até o dia 05/11/2021, fará a compilação em

arquivo único para apresentar aos membros da comissão para deliberação,

que  ocorrerá  em reunião  já  agendada  para  o  dia  11/11/2021  as  18h15min

através  do  aplicativo  online  Google  Meet.  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)

_____________________________________________________________

Wagner Rodrigues (Representante do Docente do Cursos de Administração, 

Ciência Contábeis e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos)

______________________________________________________________

Waléria de Luza (Secretária da Comissão)

_____________________________________________________________

Sergio Alves Moreira (Representante da Secretária Acadêmica)

_____________________________________________________________

Cezar Alves Moreira (Representante dos Funcionários)

______________________________________________________________

Luciana Almeida Malheiros Espaulúcio (Representante dos Discentes do Curso

de Pedagogia) 

______________________________________________________________

Maria Cristina Honório da Silva (Representante dos Discentes Tecnologia em 

Gestão de Recursos Humanos)



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. 

Participaram desta reunião: 

___________________________________________________

Jaqueline Ferreira (Presidente da Comissão Própria de Avaliação e Professora)

_________________________________________________

Daniela Alves Bordignon Muniz (Auxiliar de Secretaria)



___________________________________________________

Frederico Prudêncio de A. Sobrinho  (Assistente do Financeiro)

__________________________________________________

Isabel Generosa Santos Nora  (Auxiliar de Secretaria)

____________________________________________________

Luciana Roca Ferreira  (Auxiliar de Limpeza)

__________________________________________________

Naiara Graciano de Paula (Auxiliar de Marketing) 

____________________________________________________

Rosália Ferreira (Auxiliar de Biblioteca)

___________________________________________________

Sergio Alves Moreira (Secretário Acadêmico) 

___________________________________________________

Altevir Alexandre Alpoim Aguiar (Assistente de Informática e Representante do 

Xerox) 

___________________________________________________

Waléria de Luza (Bibliotecária e Secretária da CPA.)



Cambé, 27 de maio de 2021.

Ata Reunião Comissão Própria de Avaliação (CPA)

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, 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

Prof.ª.  Jaqueline  Ferreira  disse  boas-vindas  aos  novos  representantes  que

estão  sendo  substituídos.  Informou  a  primeira  pauta  da  reunião:  1)

Apresentação  dos  novos  membros  da  CPA: Prof.  Loreanne  França  é

representante  do  corpo  docente  do  curso  de  Direito;  Prof.  Juliana  Reis  é

representante do corpo docente do curso de Pedagogia; Sergio Alves Moreira é

representante da Secretária Acadêmica, alguns representantes discentes foram

substituídos,  pois  os  mesmos estavam no último  período do  curso  é  já  se

formarão. 2)  Resultados de Avaliação 2020/2:  os resultados da avaliação

estão  disponíveis  no  site  da  Faculdade

Catuai:https://drive.google.com/drive/folders/132QMbIfnvACqLtYMYlMD8TiJNS

obGB4y - Documentos da CPA-2020, contendo as atas e relatório da avaliação

institucional  de  2020,  a  presidente  da  CPA  a  prof.  Jaqueline  Ferreira

mencionou  diante  desta  pandemia  e  dificuldades  enfrentadas  no  ano  2020

tivemos uma avaliação bem positiva, que os professores já receberam uma

devolutiva, apresentou uma breve síntese dos resultados da avaliação de 2020

e também pediu-se para os discentes e docentes divulgarem o relatório  da

avaliação.  3)  Avaliação  de  2021:  Prof.  Jaqueline  Ferreira  relatou  que  os

cursos são semestrais, por isto a avaliação é por semestre, no entanto nesse

primeiro  semestre  faremos somente dos professores  e  alunos,  as questões

https://drive.google.com/drive/folders/132QMbIfnvACqLtYMYlMD8TiJNSobGB4y%20-%20Documentos%20da%20CPA-2020
https://drive.google.com/drive/folders/132QMbIfnvACqLtYMYlMD8TiJNSobGB4y%20-%20Documentos%20da%20CPA-2020


serão as mesmas do semestre passado pois já havíamos realizado ajustes em

consonância com a realidade do ensino remoto. O Prof. Wagner Rodrigues –

representante do docente dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis e

Tecnologia  em Gestão de Recursos Humanos concordou com as questões

anteriores  que  havíamos  revisado  as  mesmas  devido  as  aulas  remotas

ocorridas no ano de 2020.  A avaliação institucional  ocorrerá no período de

28/06 à 13/07/2021, os discentes já terão finalizado as avaliações do bimestre,

serão  enviados  pelas  redes  sociais  os  posts  de  divulgação  da  avaliação

institucional.  A discente Thaina Woichaka - Representante dos discentes do

Curso de Direito relatou que depois das provas é muito tranquilo responder as

questões. Prof. Jaqueline Ferreira disponibilizará as questões para análise dos

novos membros.     A  Diretora  Acadêmica Prof. Silvana Medeiros  salientou

importância da avaliação institucional tem um papel fundamental, de um grande

diagnóstico  da  instituição,  que  tem  por  base  a  melhoria  da  qualidade  e  a

importância das atividades de cada instituição educacional. A avaliação não é

encarada  apenas  como  instrumento  para  detecção  das  fragilidades  e/ou

potencialidades,  mas,  principalmente,  como  base  para  a   implantação   de

ações  que permitam a  IES  a fazer ajustes de acordo com a necessidades dos

acadêmicos e portanto a importância da avaliação e de como a mesma vem

contribuindo  com  as  melhorias implementadas  na  Instituição.  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)

______________________________________________________________

Silvana Oliveira de Lima de Medeiros (Representante da Direção) 

______________________________________________________________

Juliana Irani V. dos Reis (Representante do Docente do Curso de Pedagogia



______________________________________________________________

Wagner Rodrigues (Representante do Docente dos Cursos de Administração, 

Ciências Contábeis e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos)

______________________________________________________________

Waléria de Luza (Secretária da Comissão)

_____________________________________________________________

Sergio Alves Moreira (Representante da Secretária Acadêmica)

______________________________________________________________

Thaina Woichaka (Representante dos Discentes do Curso de Direito) 

_________________________________________________________

Maria Cristina Honório da Silva (Representante dos Discentes Tecnologia em 

Gestão de Recursos Humanos)


