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Cambé, 19 de abril de 2016.

Ata reunião Comissão Própria de Avaliação (CPA)

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e dezesseis foi realizada na sala da
CPA/NDE a reunião convocada pela Presidente da Comissão Própria de Avaliação, a Profa.
Cláudia Santos. A Presidente da Comissão propôs uma avaliação sobre o Relatório de
Avaliação Institucional realizado pela Comissão do MEC recebida pela Faculdade Catuai nos
dias 06 a 08 abril de 2016. A professora Claudia Santos perguntou aos membros da
Comissão da CPA se todos haviam lido o Relatório de Avaliação e a Professora Maria
Aparecida Valduga mencionou que o relatório apresentado pelos membros da Reavaliação
Institucional deve ser estudado para a busca de melhorias para cada dimensão apontada. A
professora Claudia Santos relatou sobre os recursos do site da faculdade para egressos e
comunidade Externa, sugeriu a adoção do sistema gratuito (Google Docs), em que o mesmo
permite a inserção de formulário que consequentemente gera relatórios. Concomitante a
essa ferramenta a Prof. Cláudia afirmou ser importante continuar com a prática de envio de
emails aos egressos informando-os dos eventos e cursos da Instituição. O Prof. Ivo Tauil
sugeriu que seja entregue um formulário para egressos na hora da entrega de diplomas e
também para os alunos da Pós-graduação. Foi citado também a importância de pensarmos
as melhorias na IES, entre elas a do estacionamento, a ser entregue à empresa terceirizada,
tais como a revitalização do piso asfáltico, entrada e saída de veículos, entre outros. Em
relação a próxima avaliação institucional no segundo semestre deste ano, acordou-se que
será enviado por email para os coordenadores e professores as questões a serem
realizadas sobre os docentes e demais segmentos para sugestões, ampliação ou alterações.
A professora Claudia Santos Presidente da CPA se propôs participar das reuniões dos
colegiados dos cursos para incentivar a participação dos professores na avaliação
institucional e salientar a importância da conscientização da mesma com os discentes. Foi
mencionado que a avaliação dos docentes, realizada no primeiro semestre e no segundo
semestre juntamente com a avaliação dos demais segmentos da instituição será aplicada

nos dias 02 a 18 de maio, a presidente da CPA, solicitou para cada coordenador motivar
seus docentes e alunos a participarem da mesma. Em seguida a Professora Cláudia
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Waléria de Luza, Secretária da
Comissão, lavrei a presente ata.

Participaram:

Maria Aparecida T. Valduga (Repr. Direção Geral) ___________________________
Cláudia Regina A. dos Santos (Presidente Comissão/CPA)____________________
Maria Cristina Romagnolli Peres (Repr. Docentes Pedagogia) _________________
Ana Claudia Palomares (Repr. Funcionários) _______________________________
Waléria de Luza (Secretária) ____________________________________________
Ivo Marcos Tauil (Repr. Docentes Direito) __________________________________
Rozane Alves (Repr. Docentes ADM) _____________________________________
Flávia Daniela de Farias (Repr. Discentes ADM) _____________________________
Amanda Regina Pereira (Repr. Discentes Direito) ____________________________
Débora de Paula Santos (Repr. Discentes Pedagogia) ________________________
Sra. Luciria Duccini (Repr. da Comunidade Externa) _________________________

Cambé, 07 de junho de 2016.

Ata reunião Comissão Própria de Avaliação (CPA)

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezesseis foi realizada na sala da
CPA/NDE a reunião convocada pela Presidente da Comissão Própria de Avaliação, a Profa.
Cláudia Santos. A Presidente da Comissão iniciou a reunião propondo discutir o processo
de Avaliação dos Docentes da IES realizado no período de 02 a 18 de maio. Mencionou que
a avaliação transcorreu de forma tranquila e que obtivemos uma adesão bastante
significativa. A Professora Cláudia e os demais membros da comissão atribuíram essa
adesão ao trabalho da comissão iniciado no segundo semestre de 2015, realizado junto aos
alunos de graduação, no qual lhes foi falado da importância da avaliação e demonstrado os
seus respectivos resultados. A professora comunicou que as avaliações dos docentes já
foram devidamente repassadas aos coordenadores dos cursos, os quais realizarão reunião
com os docentes e assim disponibilizarão os arquivos referentes às mesmas. A professora
Cláudia agradeceu a participação dos membros na mobilização para incentivar os alunos na
participação. Também foi levantada a importância de iniciarmos o estudo do relatório da
última avaliação realizada pela comissão do MEC para a superação dos gargalos apontados
em algumas dimensões. Embora tenham sido apontados pequenos ajustes, é de suma
importância que nos debrucemos e busquemos estratégias para superá-los. Também a
Professora Cláudia mencionou as ações que devemos realizar na próxima avaliação
institucional que ocorrerá no segundo semestre. A professora afirmou que irá escrever um
projeto de aplicação da avaliação para podermos implementar algumas estratégias
diferenciadas de consolidação da CPA junto aos alunos, funcionários, egressos e
comunidade externa da CPA na instituição. Segundo a professora, assim que o mesmo
estiver esboçado ela apresentará à Comissão e solicitará sugestões de todos. Em seguida, a
Professora Cláudia agradeceu a presença de todos os participantes e encerrou a reunião.
Eu, Waléria de Luza, Secretária da Comissão, lavrei a presente ata.

Participaram:

Maria Aparecida T. Valduga (Repr. Direção Geral) ___________________________
Cláudia Regina A. dos Santos (Presidente Comissão/CPA)____________________
Maria Cristina Romagnolli Peres (Repr. Docentes Pedagogia) _________________
Ana Claudia Palomares (Repr. Funcionários) _______________________________
Waléria de Luza (Secretária) ____________________________________________
Ivo Marcos Tauil (Repr. Docentes Direito) __________________________________
Rozane Alves (Repr. Docentes ADM) _____________________________________
Flávia Daniela de Farias (Repr. Discentes ADM) _____________________________
Amanda Regina Pereira (Repr. Discentes Direito) ____________________________
Débora de Paula Santos (Repr. Discentes Pedagogia) ________________________
Sra. Luciria Duccini (Repr. da Comunidade Externa) _________________________

Cambé, 18 de agosto de 2016.

Ata reunião Comissão Própria de Avaliação (CPA)

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis foi realizada na sala da
CPA/NDE a reunião convocada pela Presidente da Comissão Própria de Avaliação, a Profa.
Cláudia Santos. A Presidente da Comissão iniciou a reunião falando da importância em nos
organizarmos para este segundo semestre de atividades na instituição. Foi mencionado pela
Prof. Rozane a importância em situar a nova psicóloga, a Prof. Thaisa em relação às
atividades realizadas por meio do diálogo entre o NAAD e a CPA. A Prof. Cláudia Santos
comentou que irá conversar com ela a fim de que a mesma tome pé das ações que estavam
em andamento e das próximas que ocorrerão. Também a professora mencionou que está
em fase de finalização do projeto para a avaliação institucional do segundo semestre e que
em breve o enviará a todos os membros da CPA para contribuições. A representante da
Direção Geral Ana Cláudia Palomares comentou sobre a agenda de visita da comissão
avaliadora do MEC para aprovação do curso de Ciências Contábeis e foi readequando os
horários para propiciar uma participação mais efetiva e integral da comissão na reunião
prevista para o dia 29 de agosto. Ana Cláudia reforçou a importância dessa visita e
perguntou sobre a documentação da CPA. A professora Cláudia respondeu-lhe que está
tudo organizado e que passaria para ela as atas das últimas reuniões e que os demais
documentos encontram-se guardados nos armários da sala da Direção. Em seguida, a
Professora Cláudia agradeceu a presença de todos os participantes e encerrou a reunião.
Eu, Waléria de Luza, Secretária da Comissão, lavrei a presente ata.

Participaram:

Cláudia Regina A. dos Santos (Presidente Comissão/CPA)____________________
Maria Cristina Romagnolli Peres (Repr. Docentes Pedagogia) _________________
Ana Claudia Palomares (Repr. Funcionários) _______________________________
Waléria de Luza (Secretária) ____________________________________________
Ivo Marcos Tauil (Repr. Docentes Direito) __________________________________
Rozane Alves (Repr. Docentes ADM) _____________________________________
Flávia Daniela de Farias (Repr. Discentes ADM) _____________________________
Amanda Regina Pereira (Repr. Discentes Direito) ____________________________
Débora de Paula Santos (Repr. Discentes Pedagogia) ________________________
Sra. Luciria Duccini (Repr. da Comunidade Externa) _________________________

Cambé, 23 de agosto de 2016.

Ata reunião Comissão Própria de Avaliação (CPA)

Aos vinte e três de agosto de 2016 foi realizada na sala da CPA/NDE a reunião
convocada pela Presidente da Comissão Própria de Avaliação, a Profa. Cláudia Santos. A
Presidente da Comissão iniciou a reuniãoEm seguida, a Professora Cláudia agradeceu a
presença de todos os participantes e encerrou a reunião. Eu, Waléria de Luza, Secretária da
Comissão, lavrei a presente ata.

Participaram:
Cláudia Regina A. dos Santos (Presidente Comissão/CPA)____________________
Maria Cristina Romagnolli Peres (Repr. Docentes Pedagogia) _________________
Ana Claudia Palomares (Repr. Funcionários) _______________________________
Waléria de Luza (Secretária) ____________________________________________
Ivo Marcos Tauil (Repr. Docentes Direito) __________________________________
Rozane Alves (Repr. Docentes ADM) _____________________________________
Flávia Daniela de Farias (Repr. Discentes ADM) _____________________________
Amanda Regina Pereira (Repr. Discentes Direito) ____________________________
Débora de Paula Santos (Repr. Discentes Pedagogia) ________________________
Sra. Luciria Duccini (Repr. da Comunidade Externa) _________________________

