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ATA 08 DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPA ● 22/08/18 

Aos vinte e dois diasde agosto de dois mil e dezoito, quarta-feira, reuniu-se a Comissão Própria de 
Avaliação (CPA) da Faculdade Gianna Beretta  com início ás 19:30h, com a presença do presidente ELVYS 
WAGNER FERREIRA DA SILVA, os professores MARCONI FERNANDES, MARIA DO ROSÁRIO e AULINDA 
MESQUITA os técnicos-administrativos TACIANA NOGUEIRA e MEYRYJANES COSTA e TACIANE AHID, os 
alunos ELLEN CRYSTHIEe LUIZ CESARe JOSÉ FRANCISCO DE HOLANDA, representante da Sociedade Civil 
Organizada, para discussão do Plano de Ações com base nas análises da Autoavaliação Institucional e 
atribuições da CPA durante a visita do MEC.Analisamos todas as questões e propomos um plano de ações 
orientando e apontando propostas para melhoria dos pontos avaliados com 16 ações encaminhadas pela 
CPA para cada setor responsável.Das potencialidades e fragilidades evidenciadas pela Autoavaliação, vale 
destacar algumas que foram pontos de discussões, como o relacionamento da Faculdade com o setor 
público e privado, foi apontado que a faculdade precisa continuar promovendo atividades como palestras, 
visitas técnicas nos diversos setores da Gestão Hospitalar aproximando os alunos à realidade profissional. A 
questão do acervo bibliográfico foi outro ponto destacado que precisa ser ampliada para atender as 
demandas dos alunos no que diz respeito aos estudos e nas produções científicas. O Laboratório de 
Informática também foi alvo de reclamações dos alunos, o mesmo passou por reestruturações ganhando 
mais computadores, a rede de Internet foi também melhorada e com o horário de utilização sendo aberto 
para os alunos desenvolverem suas pesquisas. Outros pontos foram apontados nas discussões que não alvo 
da pesquisa como a questão da acessibilidade, bebedouro, lixeiras de coleta seletiva, identificação das salas 
de aula, dos professores, da coordenação, banheiros, bem como a sala da CPA. Falamos também da 
importância dos jalecos para uso dos professores e crachás para identificação dos professores e 
funcionários.E tecemos alguns comentários sobre a visita dos avaliadores do MEC para o 
Recredenciamento do Cursos de Gestão Hospitalar em torno do Relatório da Autoavaliação. Sem mais para 
acrescentar a reunião encerrou às 21:45. 

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   ____________________________________ 
Prof.ª Esp. AULINDA MESQUITA LIMA                              ____________________________________ 
TACIANA NOGUEIRA DE SOUSA CAMPÊLO                      ____________________________________ 
TACIANE AIHD                                                                       ____________________________________ 
MEYRYJANES COSTA ALMEIDA                                          ____________________________________ 
ELLEN CRYSTHIE CASTRO VELOSO                                     ____________________________________ 
LUIZ CESAR BARBOSA SILVA                                               ____________________________________ 
JOSÉ FRANCISCO HOLANDA SALES                                    ____________________________________ 
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