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ATA 06 DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA ● DIA 08/05/18 

 

Aos oito dias de maio de dois mil e dezoito, terça-feira, reuniu-se a Comissão Própria 
de Avaliação (CPA) da Faculdade Gianna Beretta  na sala da CPA com início ás19:30h 
com a presença dos professores ELVYS WAGNER FERREIRA DA SILVA,MARIA DO 
ROSÁRIO MARQUES RIBEIRO, MARCONI FERNANDES, os técnicos-
administrativosTACIANA NOGUEIRAe MEYRYJANES COSTAe TACIANE AIHD, JOSÉ 
FRANCISCO HOLANDA, representante da sociedade civil organizada e ELLEN CRYSTHIE 
CASTRO VELOSO,representante discentee JOSÉ FRANCISCO HOLANDA, representante 
da Sociedade Civil Organizada, para tratar dos seguintes assuntos: 1) Apresentação da 
nova comissão da CPA; 2) Discussão dos resultados do I Ciclo de Autoavaliação; 3) 
Divulgação dos resultados à Comunidade Acadêmica; 4) Redação de textos para serem 
inseridos no site da faculdade. Demos início com a leitura ata da reunião do dia 
26/04/18 feita pelo Sr. Holanda, em seguida, apresentamos a nova composição da 
CPA com os professores Marconi Fernandes (titular) e Aulinda Mesquita (suplente), 
os técnicos Taciana Nogueira (titular) e Meyryjanes Costa (suplente) e os 
representantes do Corpo Discentes Ellen Crysthie (titular) e Luíz Cesar Barbosa Silva 
(suplente).Após a apresentação da nova composição da CPA, tecemos breves 
informações gerais sobre o trabalho a ser desenvolvido pela Comissão. À luz dessas 
informações discutimos alguns resultados da Autoavaliação. A discente Ellen falou que 
caso a pesquisa fosse realizado hoje os resultados seriam bem diferentes, pois alguns 
pontos relativos aos professores não foram relatados com sinceridade. O Prof. Marconi 
falou que o trabalho da CPA precisa ser melhor explicado aos alunos. Após a 
apresentação dos resultados da pesquisa decidimos que precisaríamos divulgar os 
resultados não somente numa apresentação à comunidade acadêmica, mas também 
na forma de banner para ficar expostos aos alunos e no portal eletrônico da faculdade 
(o site).No que se trata a apresentação presencial por não termos um espaço que 
comporte todos os alunos decidimos, ficou decidido a princípio a apresentação para os 
alunos para os dias 12 e 14 de maio, às 19:30, organizado em duas turmas. A 1ª turma 
comtemplaria os períodos 1º, 5º e 6º e a 2ª turma, os períodos 2º,3º e 4º.O professor 
Elvys ainda falou da criação do email institucional (cpa.fgb@gmail.com) e 
senha:cpagianna2018, para que todos tenham acesso a todo material discutido, 
analisado, estudado e produzido pela Comissão.Outro ponto discutido foi a inserção de 
todo material relativa à CPA, como documentos que regulamentam as avaliações 
internas e externas, atas e convocações de reuniões, bem como fotos de reuniões, 
aplicação e sensibilização do I Ciclo de Autoavaliação, divulgação dos resultados e 



outras atividades promovidas pela Comissão precisam ser alimentados no link da CPA 
no site da instituição.Falamos da importância de organizarmos um planejamento de 
reuniões, mas baseado na necessidade, ficou acordado que teríamos uma reunião por 
mês com aviso prévio, mas esboçamos um cronograma de atividades para termos um 
norte em nossas ações. Por fim, dei alguns informes gerais e a reunião encerrou as 
21:55. 

Prof.º Me. ELVYS WAGNER FERREIRA DA SILVA        ____________________________________ 
Prof.ª Esp. MARIA DO ROSÁRIO MARQUES RIBEIRO  ___________________________________ 
Prof.º Esp. MARCONE FERNANDES FRANCO DE SÁ JR__________________________________ 
TACIANA NOGUEIRA DE SOUSA CAMPÊLO                ____________________________________ 
TACIANE AIHD                                                                 ____________________________________ 
MEYRYJANES COSTA ALMEIDA                                     ____________________________________ 
ELLEN CRYSTHIE CASTRO VELOSO                               ____________________________________ 
JOSÉ FRANCISCO HOLANDA SALES                              ____________________________________ 
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Prof.º Me. ELVYS WAGNER FERREIRA DA SILVA 
Presidente da Comissão Própria de Avaliação 

 

 

 

 

 


