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ATA DE REUNlÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
20.08.21 

Aos vinte dias do mês de agosto 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 antes de dar cumprimento à pauta 

da reunião, agradeceu a presença do Diretor Acadêmico da FACAMP, 

Prof. Rodrigo Sabbatini e passou a palavra a ele. O Prof. Rodrigo Sabbatini 

agradeceu o trabalho da CP A e reiterou a participação permanente de 

todos os seus membros, salientando a importância desta comissão para a 

instituição. Após as palavras do Prof. Rodrigo Sabbatini, que pediu licença 

e se retirou, a coordenadora da CPA passou à pauta da reunião e fez a 

sua leitura: 1) Apresentação do projeto de desenvolvimento dos trabalhos 

da CPA no 2o semestre/21; 2) Criação de subcomissões; 3) Apresentação 

do calendário das próximas reuniões; 4) Outros Assuntos. Assim, deu-se 

início ao cumprimento da pauta: 1) Apresentação do projeto de 

desenvolvimento dos trabalhos da CPA no 2o semestre/21. A 

coordenadora da CPA apresentou o projeto de desenvolvimento dos 

trabalhos da CP A por meio de subcomissões, sendo que as atividades da 

CPA serão divididas entre esses grupos e, posteriormente, serão aprovadas 

em reunião plenária com todos os membros da CPA.O projeto foi 

aprovado pelos presentes. A Márcia Ribeiro e a Renato Queiroz pediram 

que fossem especificadas para as subcomissões as dimensões da Nota 

Técnica n.65 do INEP. 2) Criação de subcomissões. Conforme projeto 

apresentado e já aprovado pelos membros da CPA, haverá seis 

subcomissões responsáveis pelos seguintes temas: Avaliação dos cursos da 

Pós; Instrumentos de avaliação; Avaliação dos cursos da graduação e da 
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Comunicação. Cada subcomissão terá um membro responsável pela 

coordenação dos trabalhos, que serão desenvolvidos com o auxílio de 

outros membros da CPA. Houve mais explicações como estas subcomissões 

funcionarão. A Camilo Vemeo e o Guilherme Bezzon pediram a 

coordenadora da CPA, para que fossem dadas maiores orientações e 

subsídios a respeito dos trabalhos das subcomissões. A coordenadora 

enviará as informações necessárias para os responsáveis pelas 

subcomissões. 3) Apresentação do calendário das próximas reuniões. As 

próximas reuniões serão: 21 de setembro; 21 de outubro e 19 de novembro. 

O calendário foi aprovado. 4) Outros Assuntos. A coordenadora da CPA 

colocou que para otimização dos trabalhos, que as atas das reuniões 

serão enviadas pelo whatsapp para aprovação. Todos os presentes 

concordaram. Os presentes foram questionados pela coordenadora da 

CPA se tinham mais algum assunto a ser discutido e nada mais houve para 

o. A reuni - o foi encerrada, a presente ata foi lavrada e assinada 

pela da 
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