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Comissão Própria de Avaliação – CPA 

ATA DA 4ª. REUNIÃO DA CPA DE 2016 

 

Ao 11 (décimo primeiro) dia do mês de julho de 2016, na sala da CPA da Faculdade Farias Brito, 
realizou-se reunião da Comissão Própria de Avaliação para discutir os encaminhamentos da 
primeira avaliação institucional realizada no período de 16 a 27/05/2016. Presentes Prof. 
Emannuel Julião Fernandes, Adélia Cristina de Sousa Ferreira, Charles de Oliveira e Antonio Carlos 
Aguiar Dias. Foi entregue novamente a cópia dos resultados das avaliações para cada 
componente, devido a inclusão do novo participante da sociedade Civil, Carlos Dias. Repassamos 
todas as informações da reunião anterior, tais como: Participaram da avaliação 1.655 (hum mil, 
seiscentos e cinquenta e cinco) alunos, participação considerada muito boa pela comissão, 
considerando um universo de 2.103 (dois mil, cento e três) alunos da instituição. Das avaliações 
podemos destacar alguns pontos negativos:  segurança, ainda precária aos alunos que precisam 
se deslocar até o terminal do papicu, apesar da parceria com a Prefeitura Municipal destacar uma 
viatura do Ronda do Quarteirão. Também destacamos neste item, o problema do acesso do aluno 
às catracas na entrada da Faculdade, em que foi encaminhado a implantação de catracas com 
leitor biométrico. Estacionamento, continua sendo o campeão de reclamações, apesar dos dois 
novos estacionamentos colocados à disposição dos alunos, com a inclusão de um terceiro já 
adquirido no meio do quarteirão em frente a FFB, pela Dom Luis. Foi sugerido pela Srta. Adélia, 
uma das representantes do corpo discente, a modificação na forma de avaliar os professores que 
acompanham os estágios do NPJ. Na avaliação dos alunos do Curso de Direito foi solicitado uma 
preparação melhor para as provas da OAB, na 2ª. fase. Um número considerável de alunos, vem 
solicitando a colocação de box, no banheiro masculino.  Com relação a banheiros, foi destacado 
solicitações sobre a colocação de um banheiro, comum dos dois gêneros, para evitar o 
constrangimento da comunidade LGBT. A Biblioteca foi muito bem avaliada, entretanto 
destacamos os pontos que merecem verificação: iluminação insuficiente nas cabines de estudo e 
acervo do curso de Direito desatualizado. Foram relatados problemas com relação ao ar 
condicionado de alguns laboratórios. Com relação aos laboratórios chamou a atenção do grupo, 
a reclamação da falta de disponibilidade de laboratórios de informática para pesquisa. Com 
relação a oferta de atividades complementares e visitas técnicas guiadas, muitas reclamações 
centralizadas nos cursos das engenharias.  Com relação a monitoria, foi solicitado o incentivo e a 
ampliação do número de disciplinas que exijam monitores cursos. Algumas reclamações 
relacionadas as carteiras das salas de aula, por conta do tamanho. Foi já encaminhado a colocação 
de algumas carteiras mais espaçosas para atender os alunos obesos, em todas as salas de aula. 
Foi solicitado pelo Prof. Emannuel, uma leitura individual mais detalhada da avaliação 
institucional, a fim de levar para a Direção a análise e sugestão de melhorias pelo grupo. Nada 
mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e eu Fátima Nélia Magalhães Castelo 
_________________________________, representante técnico administrativo, lavrei a presente 
ata que vai assinada por mim e os demais participantes da reunião. 
 
 

 


