
 

 

Cambé, 22 de maio de 2019. 

 

Ata Reunião Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 

Aos vinte dois dias do mês de maio de dois mil e dezenove foi realizada na sala 

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

Avaliação, a Prof. Claudia Santos, a qual comunicou a vinda da Comissão de 

Avaliação no curso de Gestão de Recursos Humanos que visitará a Instituição 

nos dias 30/05/2019 a 31/05/2019. Apresentou os novos membros da CPA e 

pediu para que cada membro apresentasse a sua função na comissão. A prof. 

Claudia enfatizou que a Comissão Própria de Avaliação é encarregada de 

conduzir o processo de avaliação da instituição e de sistematizar e prestar 

informações solicitadas pelo MEC. A Diretora Acadêmica Prof. Silvana Medeiros 

salientou a importância que a avaliação institucional tem um papel fundamental, 

e que consiste em um grande diagnóstico da instituição no qual são inseridos 

relatórios anuais no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES, 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 

Instituição de Ensino Superior a fazer os ajustes de acordo com a necessidades 

dos acadêmicos e também que não é um ato punitivo, que o aluno não é 

identificado, portanto a importância da avaliação e de como a mesma vem 

contribuindo com as melhorias implementadas na Instituição. A prof. Claudia 

Santos mencionou que são seus membros que refletem as melhores formas de 

envolvimento dos sujeitos (discentes, docentes, funcionários, egressos, 



comunidade externa) não apenas na execução e aplicação dos instrumentos, 

mas, principalmente, na elaboração das questões a serem selecionadas para 

que possam de fato corresponder aos anseios e necessidades dos envolvidos. 

As etapas desenvolvidas no processo de autoavaliação consistem em: 

planejamento, aplicação dos questionários, análise das respostas obtidas, 

relatório final e publicação dos resultados, por meio eletrônico e banners  

disponibilizando-os a toda comunidade acadêmica.  No site da Faculdade 

Catuai: http://www.faculdadecatuai.com.br/portal/servicos/cpa/, possuem todas 

as informações da CPA desde: missão, atribuições da CPA, atas, relatórios, 

portarias da nomeação dos membros.  O Prof. Marcos Ribeiro enfatizou para os 

discentes a importância da avaliação institucional, orientando-os a avaliarem 

para melhorias da IES e que de fato o sistema não identifica os avaliadores, ou   

seja, os alunos não são identificados em nenhum momento da avaliação.  

Também o Prof. Bruno Galoppini salientou que a avaliação institucional mantém 

sigilo sobre os comentários escritos. O Sr. Cesar Moreira (representante da 

Ouvidoria da IES) informou para o novo membro da comunidade externa os 

serviços oferecidos pela Faculdade Catuai à comunidade externa, tais como: 

Serviço de Assistência Jurídica (SAJ), Brinquedoteca, Projetos de Reforço 

Escolar com as escolas, Empresa Junior, Evento: III Festa Junina: Arraia Catuaí.  

A Diretora Acadêmica Prof. Silvana Medeiros comunicou que no próximo mês irá 

nas salas de aulas conversar com alunos sobre a conscientização da avaliação 

institucional, e também que a reunião com os representantes da CPA com os 

avaliadores será no dia 30/05/2019 as 15h30 as 16h30 na sala do NDE/CPA.  

Finalizando a reunião, a Profª Cláudia Regina agradeceu a presença de todos. 

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

 

 

Participaram desta reunião: 

 

________________________________________________________ 

Cláudia Regina Alves dos Santos (Presidente da Comissão Própria de 

Avaliação) 

 

________________________________________________________ 

http://www.faculdadecatuai.com.br/portal/servicos/cpa/


Silvana de Oliveira Lima Medeiros (Representante da Direção Geral) 

 

 

______________________________________________________________ 

Bruno Galoppini Felix (Rep. dos Docentes do Curso de Direito) 

 

 

______________________________________________________________ 

Wagner Rodrigues (Rep. dos Docentes do Curso de Gestão em Recursos 

Humanos) 

 

______________________________________________________________ 

Marcos Aparecido Ribeiro (Rep. dos Docentes do Curso de Ciências 

Contábeis) 

 

______________________________________________________________ 

Maria Cristina Romagnolli Peres (Rep. dos Docentes do Curso de Pedagogia) 

 

______________________________________________________________ 

Waléria de Luza (Secretária da Comissão) 

 

_____________________________________________________________ 

Cezar Alves Moreira (Representante dos Funcionários – Área Administrativa/ 

Operacional) 

 

______________________________________________________________ 

Tatiana Ribeiro Costa (Representante dos Funcionários – Área Administrativa/ 

Operacional) 

 

____________________________________________________________ 

Osvaldo Aparecido Sotana (Representante da Sociedade Civil Organizada)  

 

____________________________________________________________ 



Luis Felipe Blanco Carrazoni  (Representante dos Discentes do Curso de 

Direito)  

 

 

____________________________________________________________ 

Valdinéia Sara Andreatto Girotto (Representante dos Discentes do Curso de 

Pedagogia)   

 

 

 

 



 

 

Cambé, 30 de maio de 2019. 
 

Ata Reunião Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezenove foi realizada na sala da 

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

Avaliação a Prof. Cláudia Santos iniciou a reunião com os avaliadores do INEP- 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do 

Curso de Gestão de Recursos Humanos o Prof. Dr. Váldeson Amaro Lima e a 

Prof. Me. Mariângela Sportono Moreira. Os avaliadores iniciaram a reunião 

solicitando aos membros que se apresentassem mencionando a função de cada 

um na sua função na Comissão Própria de Avaliação. O Prof. Dr. Váldeson 

Amaro Lima perguntou sobre o trabalho da CPA, o desenvolvimento, a gestão 

administrativa e melhorias da instituição relacionados ao curso. Foi respondido 

pela Prof. Claudia Santos que a Comissão de Avaliação Institucional foi instituída 

em 2007, que na época os questionários eram físicos e os alunos preenchiam 

manualmente. Somente em meados de 2009 os instrumentos de avaliação foram 

informatizados e o sistema passou a gerar os resultados do que os alunos 

registravam nos questionários on line. A informatização do sistema facilitou os 

trabalhos de coleta e processamento dos dados da avaliação ao mesmo tempo 

em que propiciou a melhoria na participação dos discentes na mesma. A 

professora Cláudia informou também que a equipe reúne-se periodicamente com 

reuniões ordinárias e algumas extraordinárias quando necessita-se que a 

Comissão resolva e delibere sobre algo em caráter de urgência. As reuniões 

ocorrem a partir de discussões acerca dos processos e análise avaliativas que 

surgem a partir da aplicação dos instrumentos da avaliação institucional. As 

reuniões são devidamente registradas em Ata e nelas são discutidas todas as 



etapas relacionadas à Autoavaliação institucional, o processo de sensibilização 

da importância da avaliação institucional é realizado anteriormente à sua 

aplicação e tem continuidade após a sua realização. O relatório é elaborado por 

meio das questões respondidas pelos discentes, docentes, colaboradores, 

comunidade externa e egressos, encaminhado à direção geral e acadêmica e 

posteriormente para as coordenações dos cursos, que, por sua vez enviam aos 

seus respectivos docentes.  

O Prof. Dr. Váldeson Amaro Lima perguntou ao discente Luis Felipe Blanco 

Carrazoni (Representante dos Discentes do Curso de Direito) como o mesmo 

realiza a sua representatividade, seu papel na Comissão na instituição, o mesmo 

respondeu que procura fazer a ponte entre a Comissão e os alunos do curso 

repassando as informações referentes à Comissão bem como os resultados dos 

processos avaliativos. Também mencionou que as coordenações dos cursos 

passam as informações referidas à avaliação institucional, atentam para as 

melhorias na instituição, em especial as que foram apontadas na avaliação 

institucional pelos próprios alunos. A Prof. Me. Mariângela Sportono Moreira 

perguntou ao Sr. Osvaldo Sotana como é sua representação da Comissão junto 

à comunidade externa e se ele percebe o impacto da Instituição junto à 

comunidade. O mesmo relatou que a representatividade da Faculdade Catuai no 

município de Cambé é positiva e que a mesma tem contribuído com serviços 

oferecidos à comunidade, que a sua participação é recente e que foi convidado 

para compor a CPA neste ano de 2019 (dois mil e dezenove), a fim de substituir 

a representante anterior, a Sra. Lucíria Duccini que faleceu ao final de 2018 (dois 

mil e dezoito).  O Prof. Dr. Váldeson Amaro Lima perguntou aos membros da 

CPA como são disponibilizadas as informações para a comunidade acadêmica, 

a prof. Claudia Santos respondeu que o relatório final e a publicação dos 

resultados, são por meio eletrônico no site da Faculdade Catuaí  

(http://www.faculdadecatuai.com.br/portal/servicos/cpa/), banners no interior da 

IES, e também no próprio site possuem todas as informações da CPA desde: 

missão, atribuições da CPA, regulamento, atas, relatórios, portarias com a 

nomeação dos membros. Foi criado um grupo por WhatsApp da comissão para 

agilizar as informações e a comunicação.  O Prof. Dr. Váldeson Amaro Lima 

perguntou como é realizada a composição dos membros da CPA, a prof. Claudia 

Santos relatou que ela mesma faz a consulta junto aos discentes e aqueles que 

http://www.faculdadecatuai.com.br/portal/servicos/cpa/


desejam participar são ratificados ou não pelo curso ao qual pertencem. Já os 

colaboradores da instituição são indicados por seus pares em reunião de 

demonstração dos resultados da avaliação e é feita a eleição do representante, 

já o docente representante de cada curso é indicado pelos coordenadores dos 

cursos.  O Prof. Dr. Váldeson Amaro Lima comentou que a dimensão 2 sobre “a 

política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas 

normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à 

produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 

modalidades”, que não está devidamente enfatizada no relatório. Finalizando a 

reunião, o Prof. Dr. Váldeson Amaro Lima, Prof. Me. Mariângela Sportono 

Moreira e a Profª Cláudia agradeceram a presença de todos. A reunião foi 

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

 

Participaram desta reunião: 

 

________________________________________________________ 

Cláudia Regina Alves dos Santos (Presidente da Comissão Própria de 

Avaliação) 

 

______________________________________________________________ 

Marcos Nicácio Fascina (Rep. dos Docentes do Curso de Administração) 

 

______________________________________________________________ 

Maria Cristina Romagnolli Peres (Rep. dos Docentes do Curso de Pedagogia) 

 

______________________________________________________________ 

Waléria de Luza (Secretária da Comissão) 

 

_____________________________________________________________ 

Cezar Alves Moreira (Representante dos Funcionários – Área Administrativa/ 

Operacional) 

 

______________________________________________________________ 



Tatiana Ribeiro Costa (Representante dos Funcionários – Área Administrativa/ 

Operacional) 

 

____________________________________________________________ 

Osvaldo Aparecido Sotana (Representante da Sociedade Civil Organizada)  

 

____________________________________________________________ 

Luis Felipe Blanco Carrazoni  (Representante dos Discentes do Curso de 

Direito)  

 

 

 

 

 



 

 

Cambé, 25 de setembro de 2019. 
 

Ata Reunião Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

Aos vinte e cinco do mês de setembro de dois mil e dezenove foi realizada na 

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

Avaliação a Prof. Claudia Santos informou aos membros, que enviou por meio 

do WhatsApp da CPA e posteriormente será encaminhado no e-mail  de cada 

responsável (Direção, Coordenação, Financeiro, Secretaria, Biblioteca e 

Marketing) o questionário para sugestões, ajustes ou reformulação das 

questões, que o mesmo deverá ser mostrado para os colaboradores e 

professores.  A Prof. Claudia Santos mencionou de elaborar um projeto “ Agito 

na Primeira Semana da CPA”, pois a avaliação ocorrerá nos dias 22 de 

novembro a 06 de dezembro de 2019, Diretora Acadêmica Prof. Silvana 

Medeiros sugeriu nesta semana na hora do intervalo músicas, mencionando a 

importância, conceito e ações desenvolvidas pela IES e registrando por meio de 

fotos. O Representante dos Funcionários/Área Administrativa Cesar Moreira 

propôs camisas, entrega de pipoca na entrada, com músicas e banners.  A Prof. 

Silvana Medeiros mencionou que precisa divulgar, conscientizar e sensibilizar 

sobre a avaliação institucional aos discentes, docentes e colaboradores e 

informar que não é ato punitivo, que o aluno não será identificado, portanto a 

importância da avaliação e de como a mesma vem contribuindo com as 

melhorias implementadas na Instituição. A Secretária Acadêmica Tatiana Ribeiro 

Costa recomenda-se que seja confeccionado avisos para inserir no JACAD e no 

MOODLE apresentando a importância da CPA. O Cesar Moreira acrescentou 

que devemos preparar um café ou coffe- break para os docentes enfatizando 

sobre avaliação institucional nos dias 22 de novembro a 06 de dezembro de 

2019.  A Diretora Acadêmica Prof. Silvana Medeiros solicita a inserção no site 



no link: http://www.faculdadecatuai.com.br/portal/servicos/cpa/ das ações 

desenvolvidas pela CPA.  O discente do curso de Direito Luis Felipe Blanco 

Carrazoni, fará uma reunião com representantes de turma dos cursos, para 

apresentar o questionário da avaliação institucional, precisamos de sugestões, 

ajustes e apreciação dos discentes.  A Presidente da Comissão Própria de 

Avaliação a Prof. Claudia Santos marcou uma próxima reunião no dia 22 de 

outubro de 2019 às 18h00 na sala da CPA/NDE 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. Cláudia Regina agradeceu a presença de todos. A reunião foi encerrada e 

eu, Waléria de Luza, lavrei a presente ata. 

 Participaram desta reunião: 

 
________________________________________________________ 
Cláudia Regina Alves dos Santos (Presidente da Comissão Própria de 
Avaliação) 
 
 

______________________________________________________________ 
Silvana de Oliveira Lima Medeiros (Representante da Direção Geral) 

 
 
______________________________________________________________ 
Waléria de Luza (Secretária da Comissão) 

 
 
_____________________________________________________________ 
Cezar Alves Moreira (Representante dos Funcionários – Área Administrativa/ 
Operacional) 
 
 
______________________________________________________________ 
Tatiana Ribeiro Costa (Representante dos Funcionários – Área Administrativa/ 
Operacional) 
 
____________________________________________________________ 

Luis Felipe Blanco Carrazoni  (Representante dos Discentes do Curso de 
Direito)  

http://www.faculdadecatuai.com.br/portal/servicos/cpa/


 

 

Cambé, 23 de outubro de 2019. 
 

Ata Reunião Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e dezenove foi realizada na 

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

Avaliação a Prof. Cláudia Regina Alves dos Santos, que informou aos membros 

a ausência de sugestões para a reformulação dos questionários, pois nenhum 

dos setores enviaram nenhuma proposta de reformulação/alteração até o 

momento, portanto permanece o mesmo questionário para ser aplicado no 

período de vinte  e  dois de novembro a seis de dezembro. Discutimos as ações 

que realizaremos a partir do dia vinte e nove de outubro na Faculdade a fim de 

sensibilizarmos os acadêmicos sobre a importância da CPA.  O Representante 

dos Funcionários/Área Administrativa Cesar Moreira que trabalha no setor de 

marketing tentará viabilizar algumas camisetas para a comissão usar nos dias 

de divulgação e realização da CPA e a viabilidade de contratarmos um carrinho 

de pipoca para serem distribuídas aos alunos, docentes e colaboradores. 

Também será solicitada a confecção de selos adesivos para afixarmos nas 

conquistas realizadas na faculdade via CPA, tais como:  bebedouros novos, as 

carteiras reformadas, entre outros. Há a possibilidade de reunirmos algumas 

turmas, principalmente as dos primeiros e segundos (1º e 2º) Períodos no 

auditório para falarmos da CPA. Finalizando a reunião, a Profª. Cláudia Regina 

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

lavrei a presente ata. 

 

Participaram desta reunião: 

 



________________________________________________________ 

Cláudia Regina Alves dos Santos (Presidente da Comissão Própria de 

Avaliação) 

 

________________________________________________________ 

Silvana de Oliveira Lima de Medeiros 

 

______________________________________________________________ 

Maria Cristina Romagnolli Peres (Rep. dos Docentes do Curso de Pedagogia) 

 

______________________________________________________________ 

Waléria de Luza (Secretária da Comissão) 

 

_____________________________________________________________ 

Cezar Alves Moreira (Representante dos Funcionários – Área Administrativa/ 

Operacional) 

 

______________________________________________________________ 

Tatiana Ribeiro Costa (Representante dos Funcionários – Área Administrativa/ 

Operacional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


