
                         

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO – 

CPA DA UNIFAVENI  

REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2021 

 

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às dezessete horas e trinta minutos, 

iniciou-se nas dependências da UNIFAVENI a reunião da Comissão Própria de Avaliação 

– CPA do Centro Universitário FAVENI. A presidente da CPA, Sra. Maria Julia da Silva, 

agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião falando sobre os últimos ajustes sobre 

o Seminário que acontecerá logo após o término desta reunião, no auditório da UNIFAVENI, 

com o objetivo de apresentar o trabalho da CPA aos discentes, bem como apresentar os 

Resultados da Avaliação Institucional 2020. Lembrou que essa é uma etapa muito 

importante para o desenvolvimento do trabalho da comissão, apresentar os resultados é 

mostrar a comunidade acadêmica que a equipe está atenta as demandas e que vai 

direcionar as questões necessárias aos responsáveis. Continuando, apresentou o Estudo 

Preliminar de Atuação dos Egressos – A presidente apresentou um estudo realizado, 

apontando onde estão atuando os egressos da Instituição. Informou ainda que será 

discutido uma proposta de melhor avaliar esse seguimento e estreitar a relação com os 

mesmos. Continuando, agendou a próxima reunião para tratar do início da aplicação de 

questionários e sensibilização dos participantes da avaliação institucional. Não havendo 

mais nada a tratar, a reunião foi encerrada, e a ata, após lida e aprovada, será assinada 

pelo presidente.  

Membros da CPA 

Assinaturas:  

Drieli Aparecida Rossi  

Representante do Corpo Técnico - Administrativo 

Helenilze Espindola Rossi  

Representante do Corpo Docente 

José Geraldo da Silva  

Representante da Sociedade Civil  

Lillian Prado Rodrigues de Macedo 



                         

 

Representante do Corpo Discente 

Lizandro da Conceição Costa Melonio  

Representante do Corpo de Tutores/Suporte ao aluno 

Maria Julia da Silva  

Rep. do Corpo Técnico-administrativo e Presidente da CPA 

Ana Adalgisa Simão  

Representante da Sociedade Civil  

Ricardo David Lopes  

Coordenador de Polo/ Representante do Corpo de Tutores  

Rodolfo Castilho Cardoso  

Representante do Corpo Discente  

Wanderson de Paula Pinto  

 Representante do Corpo Docente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO – 

CPA DA UNIFAVENI 

REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2021 

 

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às dezessete horas e trinta minutos, 

iniciou-se, via Google Meet, a reunião da Comissão Própria de Avaliação – CPA da 

UNIFAVENI. A presidente da CPA, Maria Julia da Silva, inicia a reunião apresentando a 

pauta da mesma. Em seguida foi feita a leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada 

por unanimidade. Regimento da CPA. O texto reformulado será apresentado na próxima 

reunião. Avaliação Docente: a data da avaliação será no período de dezenove de julho a 

seis de agosto, conforme cronograma da CPA, para a sensibilização que será feito um 

vídeo explicativo sobre a CPA e enviado aos grupos de whatsapp dos estudantes e postado 

nas redes sociais da UNIFAVENI., e a aplicação será organizada com o auxílio dos 

representantes discentes. As respostas das questões ficam reduzidas a três opções: sim, 

não e parcialmente. Foram solicitadas aos membros o envio sugestões de questões para a 

referida avaliação, Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada, a qual , após 

lida e aprovada, a ata será assinada por todos os presentes.  

Membros da CPA 

Assinaturas:  

Drieli Aparecida Rossi  

Representante do Corpo Técnico - Administrativo 

Helenilze Espindola Rossi  

Representante do Corpo Docente 

José Geraldo da Silva  

Representante da Sociedade Civil  

Lillian Prado Rodrigues de Macedo 

Representante do Corpo Discente 

Lizandro da Conceição Costa Melonio  

Representante do Corpo de Tutores/Suporte ao aluno 

Maria Julia da Silva  



                         

 

 

Rep. do Corpo Técnico-administrativo e Presidente da CPA 

Ana Adalgisa Simão  

Representante da Sociedade Civil  

Ricardo David Lopes  

Coordenador de Polo/ Representante do Corpo de Tutores  

Rodolfo Castilho Cardoso  

Representante do Corpo Discente  

Wanderson de Paula Pinto  

 Representante do Corpo Docente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO – 

CPA DA UNIFAVENI 

REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2021 

 

Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às dezessete horas e trinta 

minutos, iniciou-se, via Google Meet, a reunião da Comissão Própria de Avaliação – CPA 

da UNIFAVENI. A presidente da CPA, Maria Julia da Silva, inicia a reunião apresentando a 

pauta da mesma. Em seguida foi feita a leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada 

por unanimidade. Aplicação de questionário de avaliação docentes – A presidente lembrou 

que a avaliação docente é realizada duas vezes ao ano, pois existe uma alteração nos 

docentes e dessa forma todos tem a oportunidade de serem avaliados. Apresentou o 

questionário para aprovação final e foram esclarecidas dúvidas sobre a participação de 

todos na aplicação da avaliação. Conforme cronograma de trabalho a avaliação será 

aplicada a partir do dia 19 de julho. Após análise e sugestão de ajustes o questionário foi 

aprovado por todos. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada, a qual, após 

lida e aprovada, a ata será assinada por todos os presentes.  

 

Assinaturas:  

Drieli Aparecida Rossi  

Representante do Corpo Técnico - Administrativo 

Helenilze Espindola Rossi  

Representante do Corpo Docente 

José Geraldo da Silva  

Representante da Sociedade Civil  

Lillian Prado Rodrigues de Macedo 

Representante do Corpo Discente 

Lizandro da Conceição Costa Melonio  

Representante do Corpo de Tutores/Suporte ao aluno 

Maria Julia da Silva  

Rep. do Corpo Técnico-administrativo e Presidente da CPA 



                         

 

 

Ana Adalgisa Simão  

Representante da Sociedade Civil  

Ricardo David Lopes  

Coordenador de Polo/ Representante do Corpo de Tutores  

Rodolfo Castilho Cardoso  

Representante do Corpo Discente  

Wanderson de Paula Pinto  

 Representante do Corpo Docente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



                         

 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – 

CPA DA UNIFAVENI 

REALIZADA AOS 26 DE AGOSTO DE 2021. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e trinta 

minutos, iniciou-se, via Google Meet, a reunião da Comissão Própria de Avaliação – CPA 

da UNIFAVENI. A presidente da CPA, Maria Julia da Silva, inicia a reunião apresentando a 

pauta da mesma. Em seguida foi feita a leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada 

por unanimidade. Tabulação dos dados  – A presidente fez a apresentação dos resultados 

ao presente, pontuando suas percepções referentes aos resultados. O Tutor Ricardo e a 

Professora Drieli, juntamente com o TI da IES vão providenciar a tabulação final dos dados. 

Foram feitas algumas considerações referentes aos resultados, os representantes de 

alunos comentaram que os colegas acharam o questionário mais enxuto e que com isso foi 

possível obter um maior número de respondentes. continuando, a presidente disse que os 

resultados serão encaminhados para a coordenação que após análise vai se reunir com os 

docentes para passar os pontos positivos e o que precisam melhorar. O resultado fará parte 

do relatório de auto avaliação realizado no segundo semestre. Agradeceu o empenho de 

todos os seguimentos na campanha de sensibilização realizada pela CPA. Não havendo 

mais nada a tratar, a reunião foi encerrada, a qual, após lida e aprovada, a ata será assinada 

por todos os presentes 

Assinaturas:  

Drieli Aparecida Rossi  

Representante do Corpo Técnico - Administrativo 

Helenilze Espindola Rossi  

Representante do Corpo Docente 

José Geraldo da Silva  

Representante da Sociedade Civil  

Lillian Prado Rodrigues de Macedo 

Representante do Corpo Discente 

Lizandro da Conceição Costa Melonio  

Representante do Corpo de Tutores/Suporte ao aluno 



                         

 

 

Maria Julia da Silva  

Rep. do Corpo Técnico-administrativo e Presidente da CPA 

Ana Adalgisa Simão  

Representante da Sociedade Civil  

Ricardo David Lopes  

Coordenador de Polo/ Representante do Corpo de Tutores  

Rodolfo Castilho Cardoso  

Representante do Corpo Discente  

Wanderson de Paula Pinto  

 Representante do Corpo Docente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

 

 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – 

CPA DA UNIFAVENI 

REALIZADA AOS 09 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, iniciou-se, 

via Google Meet, a reunião da Comissão Própria de Avaliação – CPA da UNIFAVENI. A 

presidente da CPA, Maria Julia da Silva, inicia a reunião apresentando a pauta da mesma. 

Em seguida foi feita a leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada por unanimidade. 

Relatório de Avaliação do corpo docente, reitoria e coordenação e tutoria. O Tutor Ricardo 

e a Professora Drieli, apresentaram o relatório final elaborados por eles. Foi feita uma leitura 

dinâmica do relatório e foram feitos alguns ajustes e após foi colocado em votação sendo 

aprovado por todos.  A presidente disse que a reunião da CPA com os coordenadores será 

realizada no dia 08 de setembro e que conta com a presença de todos. Não havendo mais 

nada a tratar, a reunião foi encerrada, a qual, após lida e aprovada, a ata será assinada por 

todos os presentes. 

Assinaturas:  

Drieli Aparecida Rossi  

Representante do Corpo Técnico - Administrativo 

Helenilze Espindola Rossi  

Representante do Corpo Docente 

José Geraldo da Silva  

Representante da Sociedade Civil  

Lillian Prado Rodrigues de Macedo 

Representante do Corpo Discente 

Lizandro da Conceição Costa Melonio  

Representante do Corpo de Tutores/Suporte ao aluno 

Maria Julia da Silva  

Rep. do Corpo Técnico-administrativo e Presidente da CPA 

Ana Adalgisa Simão  



                         

 

 

Representante da Sociedade Civil  

Ricardo David Lopes  

Coordenador de Polo/ Representante do Corpo de Tutores  

Rodolfo Castilho Cardoso  

Representante do Corpo Discente  

Wanderson de Paula Pinto  

 Representante do Corpo Docente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA DA 

UNIFAVENI 

REALIZADA AOS 01 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às dezessete horas e 

vinte minutos, iniciou-se, via Google Meet, a Reunião ordinária da Comissão Própria de 

Avaliação – CPA da UNIFAVENI. A presidente da CPA, Maria Julia da Silva, iniciou a 

reunião apresentando a pauta da mesma, com algumas alterações, apenas na ordem de 

abordagem dos assuntos. Em seguida foi feita a leitura da ata da reunião anterior, sendo 

aprovada por unanimidade. A presidente agradeceu a participação de todos na reunião de 

apresentação dos relatórios aos coordenadores dos cursos. Dando continuidade passou 

para o próximo assunto: Avaliação Institucional: Maria Julia falou sobre a necessidade de 

otimização do questionário da Avaliação Institucional e a Professora Helenilze  apresentou 

uma proposta de reformulação do questionário. A representante dos técnicos 

administrativos Drieli Aparecida Rossi compartilhará as questões para que os demais 

membros da CPA possam analisar e fazer as sugestões. A presidente disse que será feita 

uma avaliação exclusiva para os cursos a distância e uma para a pós graduação também. 

É preciso realizar a pesquisa para analisar alguns pontos importantes. Professora Helenilze 

providenciará a construção das questões no Google Forms, para análise, teste e aprovação 

da Comissão, que ocorrerá na reunião do dia cinco de novembro, sendo aprovado por 

unanimidade. O questionário da Avaliação Docente também será atualizado em 

conformidade com os demais seguimentos, coordenadores de polo, tutores e discentes.  

Aprovação do Questionário das Aulas Remotas: A presidente apresentou o questionário já 

revisado para aprovação da Comissão, Proposta de colocar uma questão aberta para os 

discentes colocarem sugestões e/ ou críticas de resposta opcional, sendo aprovado por 

unanimidade. Leitura do Texto do Regimento: Professor Wanderson faz a leitura do texto 

do Regimento que foi alterado e aprovado, para conhecimento e registro. A presidente 

compartilhou documentos oficiais relacionados à CPA e Avaliação Institucional (SINAES), 

e solicitou aos membros que façam a leitura dos mesmos e propõe que, após cada 

avaliação, seja feito um relatório da mesma, ou seja, um documento propondo ações, 

solicitando que esta tarefa fique sob a responsabilidade dos Professores Helenilze  e 

Wanderson, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, foram apresentadas as estratégias 



                         

 

 

para a campanha de sensibilização que será iniciada no próximo dia 05. Foram 

apresentadas as providencias já tomadas e tarefas foram divididas entre os membros.  

Proposta de que seja colocado em pauta das reuniões, um momento para apresentação 

das demandas de cada segmento (reclamações e/ou sugestões), através de seus 

representantes. A presidente agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. Não 

havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada, a qual , após lida e aprovada, será 

assinada por todos os presentes.  

Membros da CPA 

Assinaturas:  

Drieli Aparecida Rossi  

Representante do Corpo Técnico - Administrativo 

Helenilze Espindola Rossi  

Representante do Corpo Docente 

José Geraldo da Silva  

Representante da Sociedade Civil  

Lillian Prado Rodrigues de Macedo 

Representante do Corpo Discente 

Lizandro da Conceição Costa Melonio  

Representante do Corpo de Tutores/Suporte ao aluno 

Maria Julia da Silva  

Rep. do Corpo Técnico-administrativo e Presidente da CPA 

Ana Adalgisa Simão  

Representante da Sociedade Civil  

Ricardo David Lopes  

Coordenador de Polo/ Representante do Corpo de Tutores  

Rodolfo Castilho Cardoso  

Representante do Corpo Discente  

Wanderson de Paula Pinto  

 Representante do Corpo Docente



                         

 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO – 

CPA DA UNIFAVENI 

REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às dezessete horas e vinte 

minutos, iniciou-se, via Google Meet, a Reunião Ordinária da Comissão Própria de 

Avaliação – CPA da UNIFAVENI. A Presidente da CPA, Maria Julia da Silva, iniciou a 

reunião apresentando a pauta da mesma. Em seguida foi feita a leitura da ata da reunião 

anterior, sendo aprovada por unanimidade. Aprovação do Instrumento de Avaliação 

Institucional e Realização de Teste do Questionário da Avaliação: foi apresentado o 

questionário da Avaliação Institucional e solicitado que todos respondam o mesmo como 

um teste para a realização de possíveis ajustes e posterior aprovação. Após a realização 

do teste e os ajustes necessários, o questionário foi aprovado. Professora Helenilze fará as 

correções finais do questionário. Avaliação Docente: Professor Wanderson comunicou que 

os questionários para a EAD foram atualizados  será disponibilizado para todos os 

seguimentos no ambiente virtual. Demandas dos segmentos representativos da CPA: 

nenhuma demanda foi apresentada. A presidente agradeceu a colaboração de todos na 

campanha de sensibilização. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada, a 

qual após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.  

Membros da CPA 

Assinaturas:  

Drieli Aparecida Rossi  

Representante do Corpo Técnico - Administrativo 

Helenilze Espindola Rossi  

Representante do Corpo Docente 

José Geraldo da Silva  

Representante da Sociedade Civil  

Lillian Prado Rodrigues de Macedo 

Representante do Corpo Discente 



                         

 

 

Lizandro da Conceição Costa Melonio  

Representante do Corpo de Tutores/Suporte ao aluno 

Maria Julia da Silva  

Rep. do Corpo Técnico-administrativo e Presidente da CPA 

Ana Adalgisa Simão  

Representante da Sociedade Civil  

Ricardo David Lopes  

Coordenador de Polo/ Representante do Corpo de Tutores  

Rodolfo Castilho Cardoso  

Representante do Corpo Discente  

Wanderson de Paula Pinto  

 Representante do Corpo Docente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

 

 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA UNIFAVENI, 

REALIZADA 

ATA REUNIÃO CPA DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

No dia 03 de dezembro de 2021 às 17h20 foi realizada reunião ordinária da Comissão Própria 

de Avaliação (CPA), pelo Google Meet. A reunião iniciou com a leitura e aprovação, por 

unanimidade, da ata da última reunião da CPA realizada em 05 de novembro de 2021. A seguir 

a presidente apresentou os resultados da aplicação dos questionários da avaliação institucional  

o qual foi observado que em alguns cursos não houveram uma adesão significativa dos alunos 

quanto a participação no referido questionário. A partir daí delimitou-se estratégias para 

motivar os alunos para participarem do questionário elaborado pela CPA, a saber: 

professores/coordenadores do curso usarem o grupo de Whatsapp para incentivar aos alunos 

para responderem a pesquisa da comissão; os líderes das turmas ficaram responsáveis por 

sensibilizar; professores ceder cinco minutos da aula para pedir aos alunos para acessar a 

pesquisa e respondê-la. Outro ponto que ficou acordado diz respeito do início da Tabulação dos 

dados à confecção do relatório com os resultados da avaliação institucional, e junção das 

avaliações para elaboração do relatório final. Elaboração do Plano de Melhorias com base nos 

resultados das avaliações de 2021.Como último ponto da pauta foi aberto para que os docentes 

e discentes apresentassem as demandas de seus respectivos cursos. Por fim, o professor 

Wanderson destacou sobre o relatório das aulas ao vivo.    Não havendo mais nada a tratar, a 
reunião foi encerrada, a qual , após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.  

Membros da CPA 

Assinaturas:  

Assinaturas:  

Drieli Aparecida Rossi  

Representante do Corpo Técnico - Administrativo 

Helenilze Espindola Rossi  

Representante do Corpo Docente 

José Geraldo da Silva  

Representante da Sociedade Civil  

Lillian Prado Rodrigues de Macedo 

Representante do Corpo Discente 

Lizandro da Conceição Costa Melonio  

Representante do Corpo de Tutores/Suporte ao aluno 

Maria Julia da Silva  



                         

 

 

Rep. do Corpo Técnico-administrativo e Presidente da CPA 

Ana Adalgisa Simão  

Representante da Sociedade Civil  

Ricardo David Lopes  

Coordenador de Polo/ Representante do Corpo de Tutores  

Rodolfo Castilho Cardoso  

Representante do Corpo Discente  

Wanderson de Paula Pinto  

 Representante do Corpo Docente



                         

 

 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA, 

REALIZADA EM 18/02/2022 

 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro, de dois mil e vinte e dois às 17h30min foi 

realizada reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA) via Google Meet 

estavam presentes a Presidente da CPA Maria Julia da Silva e os demais  

membros; tendo como pauta: Leitura da Ata; relatório final da CPA, apresentação 

das demandas docentes e discentes. Aprovação do Projeto de CPA para 2022 

e 2003, Leitura e aprovação da ata da reunião do dia 03 de dezembro de 2021 

e do dia 26 de fevereiro de 2022. Maria Julia informou que o relatório final da 

CPA está sendo confeccionado pelos professores Wanderson e Drieli Aparecida 

Rossi, informou ainda que na semana subsequente o relatório será concluído e 

que na próxima reunião o relatório será discutido e colocado em votação.  Ainda 

acerca do relatório final da CPA, foi informado que ele sofrerá mudanças 

estruturais, ficando assim mais enxuto, direto e objetivo, porém sem perder 

qualidade. Ressaltou-se ainda sobre o número baixo de alunos que participaram 

do questionário em alguns cursos. Nesse sentido, foi solicitado aos alunos que 

fazem parte da CPA que motivem seus colegas a participar dos questionários. 

Além disso, os membros da CPA devem pensar em ações de sensibilização dos 

discentes para participarem dos questionários. Foi aberto para que os 

representantes dos alunos, professores e corpo técnico administrativo 

apresentassem suas demandas. O Representante dos tutores Ricardo David 

Lopes, disse que para as próximas avaliações será necessário criarmos 

estratégicas mais incisivas para que tenhamos uma maior participação de todos 

os seguimentos, além disso propôs que seja feito um questionário sócio 

econômico para que com base nos resultados possamos traças as estratégias 

de desenvolvimento institucional. Por fim, foi apresentado uma nova proposta do 

Projeto de CPA para 2022 e 2003, todos já tinham conhecimento do documento 

pois ajudaram no desenvolvimento do mesmo, após uma leitura dinâmica e 

análise dos questionários o projeto foi aprovado por todos e será utilizado na 

próxima avaliação. Esgotado os assuntos da pauta, bem como os membros não 

tendo quaisquer considerações adicionais, a reunião foi encerrada, a qual , após 

lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.  



                         

 

 

Assinaturas:  

Drieli Aparecida Rossi  

Representante do Corpo Técnico - Administrativo 

Helenilze Espindola Rossi  

Representante do Corpo Docente 

José Geraldo da Silva  

Representante da Sociedade Civil  

Lillian Prado Rodrigues de Macedo 

Representante do Corpo Discente 

Lizandro da Conceição Costa Melonio  

Representante do Corpo de Tutores/Suporte ao aluno 

Maria Julia da Silva  

Rep. do Corpo Técnico-administrativo e Presidente da CPA 

Ana Adalgisa Simão  

Representante da Sociedade Civil  

Ricardo David Lopes  

Coordenador de Polo/ Representante do Corpo de Tutores  

Rodolfo Castilho Cardoso  

Representante do Corpo Discente  

Wanderson de Paula Pinto  

 Representante do Corpo Docente 


