@FACAMP
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

21.10.21
Aos vinte e um dias do mês de outubro 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 passou à pauta da reunião e fez a sua leitura: 1)
Avaliações da Infraestrutura e o QUAD; 2) Processos de avaliação das
atividades de extensão; 3) Apresentação do projeto "Programa bem-estar para
todos FACAMP"; 4) Outros Assuntos. Assim, deu-se início ao cumprimento da

pauta: 1) Avaliações da Infraestrutura e o QUAD. A coordenadora da CPA
colocou que as avaliações serão no período de 25 de outubro a 5 de novembro.
Foi também colocado que, os dados serão enviados no final do semestre para a
Profa. Camila Veneo, responsável pela subcomissão designada para este fim,
para que sejam tabulados. 2) Processos de avaliação das atividades de
extensão. A coordenadora da CPA pediu a subcomissão de processos de

avaliação para que sejam iniciadas as discussões sobre as avaliações das
atividades de extensão. 3) Apresentação do projeto "Programa bem-estar para
todos FACAMP". A coordenadora da CPA passou a palavra a Profa. Lenise, que
apresentou o programa, o qual foi recebido muito bem pelos membros da CPA.
Os membros Filipe Orsolini, Luiz Gustavo Serpa, Daniel Hõfling e Fabiana Gobbo
se prontificaram a participar do projeto. Será disponibilizado o material para a
CPA, que será postado no grupo de whatsapp e será feito o convite aos demais
membros para participarem da próxima reunião entre as responsáveis pelo
projeto e as entidades estudantis da FACAMP, no dia 29 de outubro às 11h40.
Estiveram presentes nesta reunião para a apresentação do projeto, as
professoras: Lenise Garcia, Adriana Duarte e Mary Pires. 4) Outros Assuntos. Foi
colocado pela coordenadora da CPA que a ata desta reunião será enviada, sine
die e via whatsapp, para aprovação de todos. Os presentes foram questionados
pela coordenadora da CPA se tinham mais algum assunto a ser discutido e nada
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ser tratado. A reunião foi encerrada, a presente ata foi lavrada e
coordenadora
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