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ATA 07 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPA ● DIA 12 e 14/06/18 

Aos doze e quatorze dias de junho de dois mil e dezoito, terça-feira e quinta-feira, reuniu-se a 
Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade Gianna Beretta com início ás 19:30h, com o objetivo 
de promover a Divulgação dos resultados do I Ciclo de Autoavaliação Institucional.Estavam presentes 
na reunião o presidente ELVYS WAGNER FERREIRA DA SILVA, a professoraMARIA DO ROSÁRIO, os 
técnicos-administrativos TACIANA NOGUEIRA e MEYRYJANES COSTA, os alunos ELLEN CRYSTHIEe 
LUIZ CESARe JOSÉ FRANCISCO DE HOLANDA, representante da Sociedade Civil Organizada, para tratar 
da Divulgação dos resultados do I Ciclo de Avaliação Institucional. A dinâmica de apresentação dos 
resultados se deu em dois dias devido a faculdade não dispor de um espaço amplo para atender todos 
os alunos, assim, no grupo 1, ficaram os alunos dos 1º, 5º e 6º períodos e no Grupo 2, alunos dos 2º, 3º 
e 4º períodos. Teve a participação dos professores no acompanhamento da divulgação.Vale destacar 
que os resultados foram tabulados e organizados através de gráficos com o objetivo de facilitar a 
compreensão dos resultados.No dia 12/06com os alunos dos 1º, 5º e 6º períodos, a apresentação se 
deu de forma tranquila, com os alunos fazendo questionamentos pertinentes aos resultados que 
estavam sendo apresentados. O tempo de apresentação foi de 45 minutos, terminando as 20:15. 
Enquanto que no dia 14/06 a divulgação ocorreu de forma mais calorosa, o que propiciou maior 
detalhamento nas explicações e esclarecendo mais ainda à comunidade acadêmica, sobretudo, os 
alunos. O tempo de apresentação foi de aproximadamente 1:30 h, finalizando por volta das 21:00h. 
Assim, foi positivo os dois dedicados a divulgação dos resultados. 

Prof.º Me. ELVYS WAGNER FERREIRA DA SILVA              ____________________________________ 
Prof.ª Esp. MARIA DO ROSÁRIO MARQUES RIBEIRO      ____________________________________ 
TACIANA NOGUEIRA DE SOUSA CAMPÊLO                      ____________________________________ 
MEYRYJANES COSTA ALMEIDA                                          ____________________________________ 
ELLEN CRYSTHIE CASTRO VELOSO                                     ____________________________________ 
LUIZ CESAR BARBOSA SILVA                                               ____________________________________ 
JOSÉ FRANCISCO HOLANDA SALES                                    ____________________________________ 

 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Prof.º Me. ELVYS WAGNER FERREIRA DA SILVA 
Presidente da Comissão Própria de Avaliação 

 


