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ATA DE REUNIÃO DA CPA DE 19 DE JUNHO DE 2019 

 

Ao décimo nono dia do mês de junho do ano de 2019 (dois mil e dezenove), na sala da CPA, 

realizou-se reunião extraordinária da Comissão Própria de Avaliação. Presentes os 

representantes da CPA juntamente com os seguintes coordenadores dos cursos de graduação do 

FBUNI: Profa. Vanessa Mendes (Direito), Prof. Ricardo Wagner (Ciência da Computação), 

Rafaelle Moura (Design de Moda), profa. Cintya Carvalho (Psicologia), profa. Mayara Lima 

(Arquitetura e Urbanismo), Profa. Zarlanya Sales (Ciências Contábeis), prof. Tales Nardel 

(Engenharia Civil e Ambiental), e prof. Rodolfo di Giulio (Cursos de Gestão). 

A reunião teve início por Emannuel com a divulgação de várias melhorias obtidas por 

desdobramentos das atividades da CPA, tais como: expansão da central de estágio no térreo 

(mais espaço e serviços ofertados), nova opção de lanchonete (capitão mostarda), melhoria do 

conforto ambiental do espaço de convivência interno no térreo (mesas, cadeiras e ventilação), 

ampliação de ganchos para as bolsas nos banheiros femininos, melhorias na clínica social, 

melhorias na sala de metodologias ativas, novo lab de informática e novos computadores, 

melhorias das salas de estudo em grupo e individual (impactante) e etc.  

Abriu-se espaço para os coordenadores compartilharem as práticas que estão executando em 

relação às políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão, inclusão e direitos humanos.  Cada 

coordenador pode expor as ações desenvolvidas em seus cursos e em seguida foram debatidas 

as práticas de destaque. A presente CPA dá destaque para as seguintes práticas que passarão a 

ser consideradas nas análises das políticas para aplicação em mais cursos: 

- Direito: ajustes estruturantes na Matriz curricular com vistas a preparar melhor os alunos 

frente às diretrizes nacionais, bem como para o exame da ordem, enade e concursos. 

- Computação: as disciplinas de desenvolvimento de softwares e games para aumentar o 

engajamento dos alunos e a habilidade em trabalhar com equipes. 

- Design de Moda: atividades de responsabilidade social com a doação de mantimentos para 

instituições de caridade, desfile das crianças com câncer e feirinha do empreendedorismo. 

- Psicologia: apresentou sistema de gerenciamento das informações e demandas do colegiado, 

bem como o instrumento de autoavaliação pelo colegiado do curso, que juntamente com a 

avaliação institucional subsidiam a avaliação do curso e ações da coordenação. 
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- Arquitetura: explicou sobre o desenvolvimento de projetos pelo escritório modelo. 

- Contábeis: apresentou a semana acadêmica desenvolvida em formato de seminários. 

- Civil: mostrou os frutos da parceria com o IME e as atividades realizadas pela empresa júnior. 

- Gestão: desenvolvimento do modelo de realização dos trabalhos de conclusão de curso como 

planos de negócios. 

A 2a reunião de coordenações para compartilhamento de ações exitosas entre os cursos foi um 

momento relevante que contribui para o aumento da qualidade das práticas da IES como um 

todo. O intercambio de soluções e inovações nas práticas de Ensino, Pesquisa e Extensão 

reverbera de maneira salutar abrindo caminhos de parcerias entre os cursos ou mesmo de 

aplicação das práticas exitosas de um curso em outro, movimentando assim intersecções para a 

reavaliação das políticas institucionais. Reitera-se que esse momento no final do semestre, 

antecedendo o planejamento do próximo ciclo contribui nas análises de forças, fraquezas, 

oportunidades e fragilidades de maneira construtiva para a revisão e atualização das práticas, 

iniciativas e ações de planejamento, acompanhamento e controle na gestão dos cursos. 

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e eu Fátima Nélia Magalhães Castelo 

_____________________________________ secretariei a reunião e lavrei a presente ata que 

vai assinada por mim e os demais participantes da reunião. 
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Emannuel Julião Fernandes 
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Francisco Diego Costa da Silva 
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Albert Schilling Gomes 

 

Participante Convidada: 

______________________ 

Mariza Santos 
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Helena Stela Sampaio 
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Rafael Nogueira Holanda 
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Victoria Karin de Oliveira 

 

________________________________ 

Cristiano Teixeira de. Oliveira 


