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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
29/04/2021 

Aos vinte e nove d ias do mês de abril 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, q ue fez a leitura da seguinte pauta: 1.) Leitura e aprovação das 
atas das reuniões dos dias 30.10.20 e 18.02.21 ; 2.) Representatividade do Corpo 
Docente; 3.) Unificação das faculdades; 4.) Retomada da avaliação da 
infraestrutura pelos docentes, corpo técnico-administrativo e equipe da limpeza e 
jardinagem: Instrumento de avaliação online. 5.) Outros assuntos. Antes de dar 
c umprimento à pauta da reunião, a coordenadora da CPA agradeceu o 
trabalho de todos os membros da comissão, que c olaboraram com informações 
sobre a IES, bem como, com a redação, revisão e inserção no e-mec do rela tório 
integral. Posteriormente, passou-se a pauta: 1.) Leitura e aprovação das alas das 
reuniões dos dias 30.10.20 e 18.02.21. A coordenadora da CPA fez a leitura das 
pautas das referidas reuniões. que foram aprovadas. 2.) Representatividade do 
Corpo Docente. A coordenadora da CPA colocou que a Profa . Adriana Braga se 
desligou da comissão e o Prof. Guilherme Bezzon a substituirá. Acrescentou. 
a inda, que a Profa. Maria Eugenia Porto também se desligou da comissão e foi 
substituída pela Profa. Camilo Veneo. Desta forma, nesta reunião, os Profs. 
Guilherme Bezzon e Camilo Veneo ficam nomeados como membros da CPA e, 
desde já, empossados. 3.) Unificação das faculdades. A coordenadora da CPA 
deu a notícia que, a partir da semana passada, houve a unificação junto ao MEC 
das faculdades que formavam a FACAMP. A Faculdade de Administração de 
Empresas incorporou a Faculdade de Ciências Econõmicas e agora, a IES passou 
a ser denominada "Faculdades de Campinas ". 4.) Retomada da avaliação da 
infraestrutura pelos docentes, corpo técnico-administrativo e equipe da limpeza e 
jardinagem: Instrumento de avaliação online. A coordenadora da CPA colocou 
que este instrumento de avaliação será discutido em reunião posterior, inclusive, 
devendo fazer parte do projeto de avaliação do novo '" ciclo, conforme 
deliberado no próximo item desta ata. 5.) Outros assuntos. O Prof. Pedro Grosso 
sugeriu que fosse realizado um projeto de meta avaliação poro o próximo triênio, 
partindo-se de uma análise das avaliações realizadas no último c ic lo. Ele sugeriu, 
ainda, que fossem cumpridas as seguintes etapas: disponib ilização de um resumo 
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paro os demais membros dos trabalhos do c iclo anterior: designaç ão de uma 
comissão paro apresentar uma proposto de avaliação paro o próximo c ic lo: 
opiesen toção do proposto de avaliação no próximo reunião. O Prof. Pedro 
sugenu também que esta proposto seja enviado paro todos os membros com 
uma semana d e antecedência do próximo reunião, o fim de que passam onolisó 
la e fazer sugestões para que sejam discu tidos no reunião. Ficou deliberado pelos 
presen tes que o comissão será composta pelos membros que auxiliaram no 
elaboração d o re latório integral. que são: Prof. Pedro, Fabiona, Pro f. Daniel e es ta 
coordenadora . O aluno Juorez pediu o palavra e colocou que não poderá mais 
fazer porte da CPA. A coordenadora pediu para que formalizasse o pedido par e-
mail. Ela c o locou. ainda, para os presentes que a substi tuiçã o dos discentes tem 
sido fei ta por indicação do DCE, o que todos concordaram. Foi colocado pela 
coordenadora da CPA que a próxima reunião será no final de maio em data a 
ser definida e a última do semestre será d ia 14 de junho às 11 h.50. Nada mais 
havendo a tratar, a reunião foi e e9te ala 
pela coordenadora da CP V __tJ:2....J~~~~~~..l.:li~4~!:,l:,...s,.,......._ 
Maria Lúcia de Freitas Petrucci Ferrei a 

í-ACJ\ M P 1".tculdc1des de Cam11inc1i. 
Av. Ala n 1 u,tng, 80~ 
13083 898 • Campinas • SP • B1 /l l> il 

Profa. 


