












 

  

Aos 30 dias do mês de julho de 2020 reuniram-se às 18:00 horas pela Plataforma Teams, a 

gerente acadêmica e os membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade de 

Integrada de Palmeiras de Goiás - FAI. Professora Kamylla Nacarts inicia a reunião 

agradecendo a presença de todos e pontuando os desafios encontrados com a pandemia, uma 

vez que o afastamento físico dificulta o contato, no entanto destaca a boa participação da 

comunidade acadêmica no processo avaliativo e salientou que o novo modelo de questionário 

apresentado para a comunidade academia com reduzido número de questões foi fundamental 

para o aumento dos questionários respondidos. Foi definido também que a avaliação estará 

atrelada ao acesso do portal (ao acessar o portal o questionário de avaliação será aberto para 

preenchimento) ou seja os alunos poderão responder as questões dentro de um prazo máximo 

de 30 dias, mas será feita uma campanha de conscientização, sensibilizando-os e mostrando a 

todos a importância desse processo para toda a comunidade acadêmica. Sem mais para o 

momento, dá-se por encerrada essa reunião com a presença da gerente acadêmica Alyne, 

coordenadora de CPA Kamylla Nacarts e os membros, Tais Cardoso, Eliane Silva, e eu Beatriz, 

e eu Aline dos Santos assino na sequência, declarando ser verdadeiro o conteúdo acima, uma 

vez que a reunião acontecera de forma remota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aos 18 dias do mês de janeiro de 2021 reuniram-se às 10:00 horas pela Plataforma Teams os 

membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade de Iporá - FAI. Professora 

Stefânia, atualmente coordenadora da CPA deseja uma excelente semana e já apresenta os 

nomes da nova Comissão, Representante Docente: Eliane Silva de Morais; Representante das 

Coordenações: Prof.ª M.a Aline dos Santos Sousa; Representante Técnico Administrativo: 

Stefânia Poliana de Lima Alves; Representante Discente: Vanderli Rodrigues Moura e Miriã 

Quintiliano Mendes; Representantes da Sociedade: Sr. Brás Divino Macedo e Sr.ª Tais Cardoso 

Lopes. Aline já veterana nessa comissão diz que novos membros são sempre bem-vindo a fim 

de agregar conhecimento a comunidade acadêmica. Tais se diz honrada em fazer parte dos 

trabalhos de uma IES tão séria e comprometida. Professora Stefânia pontua que está sendo 

construído o relatório parcial de 2020 e que a realização da avaliação será feita até o início 

junho. Outro ponto colocado pela professora Aline Sousa foi com relação a redução na 

quantidade de questões, a fim de obter um maior número de participações da comunidade 

acadêmica. Fica acordado que o professor Eliane juntamente com a professora Aline irão fazer 

a revisão do questionário da CPA e posteriormente essa mesma comissão poderá se reunir para 

tomar mais decisões. Sem mais para o momento, dá-se por encerrada essa reunião com a 

presença de todos os membros da CPA, sem mais a tratar, a reunião é encerrada e logo após eu 

Aline dos Santos assino na sequência, declarando ser verdadeiro o conteúdo acima, uma vez 

que a reunião acontecera de forma remota. 

 

 

 

 


