
 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA - 

FFB  

Aos onze dias do mês  de fevereiro de 2014 ás 19:30 horas, na sala de reunião da da 

Diretoria FFB, presentes por convocação do presidente da CPA Prof. MS Lourenço 

Rodrigues da Mata Filho, e pauta previamente definida, para analisar os resultados da  

avaliação Institucional de 2013.2. Foi convidada a participar desta reunião a Professora 

Mariza Santos responsável pelo CAA, O presidente da CPA abriu a reunião destacando 

a boa participação da comunidade acadêmica no processo avaliativo, e de imediato da 

efetuou a leitura da ultima ata, 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 também foi definido que a próxima avaliação em 2014.2 deverá ser feita no segundo 

semestre de 2014, e 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 

serão obrigados a responder a 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. 

A reunião também foi marcada pelas novas conquistas acadêmica no semestre letivo 

2013.2, aumento da biblioteca tanto em acervo como em espaço físico em mais de 

500m2. 

O presidente da CPA deu por encerrada a reunião às 21:20 horas do mesmo dia, 

agradecendo a presença e participação de todos. Eu, Rafael Nogueira, secretariei a 

presente reunião, lavro a presente ata que vai por mim, pelo Presidente e demais 

participantes assinada. 

Fortaleza (CE), 11 de Fevereiro de 2014. 
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