
ATA DE REUNIÃO DALOMlSSÃo-11RÓPRíA OE AVALIAÇÃO 
25.05.21 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte um, reuniram-
se de forma remota, os seus membros e a coordenadora da CPA, 
Profa. Maria Lúcia de Freitas Petrucci Ferreira, que fez a leitura da 
seguinte pauta: 1.) Leitura e aprovação da ata da reunião do dia 
29.04.21 ; 2.) Representatividade do Corpo Discente; 3.) Leitura da 
Proposta de Projeto de Autoavaliação do triênio 2021-2023. Discussão 
da Autoavaliação do triênio 2021-2023; 4.) Outros assuntos. Assim, deu-
se início ao cumprimento da pauta: 1.) Leitura e aprovação da ata da 
reunião do dia 29.04.21; A coordenadora da CPA fez a leitura da ata 
da referida reunião, que foi aprovada pelos presentes. 2.) 

Representatividade do Corpo Discente. A coordenadora da CPA 
colocou que o aluno Juarez ltaliani se desligou da comissão e haverá a 
sua substituição pela aluna Giovanna Mendes, indicada pelo DCE e 
que está presente. Assim, nesta reunião, a aluna Giovanna Mendes 
fica nomeado como membro da CPA e, desde já, fica empossada. 3.) 
Leitura da Proposta de Projeto de Autoavaliação do triênio 2021-2023. 
Discussão da Autoavaliação do triênio 2021-2023. Foi enviado pela 
coordenadora o documento referente a proposta de projeto de 
autoavaliação para o próximo ciclo. A comissão designada na última 
reunião deliberou que fosse feito o levantamento das avaliações do 
triênio 2018-2020 e que as avaliações para o próximo ciclo fossem 
discutidas nesta reunião. Foi feita a leitura resumida. Após as sugestões 
do Prof. Luís Gustavo Serpa, Profa . Renota Queiroz e Marília Pereira 
Santos para que as avaliações tenham um maior canal de 
comunicação e de efetividade com a comunidade acadêmica, ficou 
deliberado que os representantes do corpo docente (professores de 
cada curso) ouvirão suas coordenações; os representantes técnico-
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administrativos ouvirão os se tores; e os alunos ouvifão os representantes 
das entidades estudantis, a fim de trazerem as expectativas e 
sugestões a respeito das avaliações dos diversos setores. Estas 
sugestões serão trazidas na próxima reunião e o projeto para o próximo 
triênio será discutido com base nestas informações. Os membros da 
CPA também trarão sugestões para o próximo triênio. Ficou deliberado 
entre os presentes que serão feitos os seguintes questionamentos para 
os coordenadores, os representantes estudantis e chefes de setores da 
comunidade acadêmica, a fim de se levantar as sugestões e suas 
percepções: l) Os instrumentos aplicados representam a vontade da 
comunidade acadêmica (alunos; professores; técnicos administrativos, 
pessoal da limpeza e jardinagem)?; 2) A comunidade acadêmica 
(alunos; professores; técnicos administrativos, pessoal da limpeza e 
jardinagem) vê os resultados das avaliações serem aplicados? ; 3) A 
comunidade acadêmica (alunos; professores; técnicos administrativos, 
pessoal da limpeza e jardinagem) acha que houve melhoria na 
qualidade do ensino, nas instalações/meios de comunicação remoto 
com as avaliações realizadas?. Estes três questionamentos serão 
enviados para todos os representantes, para que sejam o parâmetro a 
ser utilizado junto aos seus representados. Os resultados destes 
questionamentos serão trazidos na próxima reunião.4.) Outros assuntos. 
Os presentes foram questionados pela coordenadora da CPA se 
tinham mais algum assunto a ser discutido e nada mais houve para ser 
tratado , reunião foi encerrada, a presente ata foi lavrada e assinada 

da 
::::,..~\à..:.~~-:f5;:_~~~~,g:::;J~~~Ã-- Profa. Maria Lúcia de 

----------
FACAMP - Faculdades d~ campinas 
Av. Alan Turing,805 
1308 3·898 • Campinas• SP • Bras il 


