
 

 

ATA DE REUNIÃO  

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

Data:  

Horário:  

Local:  

08/04/2021 

18h  

Sala da CPA 

 

Reuniram-se aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às dezoito horas, na 

plataforma online: Teams, os membros da CPA - Comissão Própria de Avaliação: 

 

Assunto 1. Apresentação dos novos integrantes da CPA, o prof. Wilson Miccoli apresenta o novo 

coordenador da CPA prof. Luiz Fernando Rodrigues Campos, a prof. Silvia Regina do Prado Amaral e 

a sra. Jhiuli Aparecida Cicossi. 

Assunto 2. Explicação sobre regulamentos – O prof. Wilson Miccoli explica que a CPA é regida por 

regulamentos e normas específicas e que a CPA deve se atentar a ele, para que a avaliação seja 

realizada de forma imparcial e focada em resolver os problemas e riscos localizados.  

Assunto 3. Reunião de apresentação com o Unimestre – Ficou estabelecido que será agendada uma 

reunião para o dia 09/04 com a equipe do Unimestre para a apresentação das funcionalidades do 

sistema no cadastro da 19ª avaliação da instituição. 

Coordenador:  

Representante do Corpo Docente:  

Representante do Corpo Técnico Administrativo:  

Representante do corpo Discente:  

Representante da Comunidade: 

 

 

 



 

ATA DE REUNIÃO  

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

Data:  

Horário:  

Local:  

11/05/2020 

18h  

Sala da CPA 

 

 

Reuniram-se aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte um, às dezoito horas na 

plataforma online: Teams, os membros da CPA - Comissão Própria de Avaliação: 

Assunto 1.  Uso do Unimestre – Ficou estabelecido que será utilizado o sistema do Unimestre na 

aplicação da próxima avaliação, será agendado o treinamento da plataforma para cadastro dos 

instrumentos de avaliação. 

Assunto 2. Digitalização de documentos – Ficou acordado que as avaliações anteriores realizadas 

através dos formulários em papel serão digitalizados, no decorrer do ano, pela Jhiuli Apª.  

Coordenador:  

Representante do Corpo Docente:  

Representante do Corpo Técnico Administrativo:  

Representante do corpo Discente:  

Representante da Comunidade: 

 

 

 

 



 

 

ATA DE REUNIÃO  

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

Data:  

Horário:  

Local:  

20/05/2020 

18h  

Sala da CPA 

 

 

Reuniram-se aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte um, às quinze horas, na 

plataforma online: Teams, os membros da CPA - Comissão Própria de Avaliação: Prof.  

Assunto 1. Apresentação do novo integrante da CPA – Entra na CPA o representante do 

Corpo Docente do EAD Edson Fonseca, os membros dão boas-vindas. 

Assunto 2. Adaptação do questionário - Foi observada a necessidade de adaptar o questionário para 

melhor atender a avaliação do ambiente virtual utilizado no ensino a distância: BrightSpace.  

Coordenador:  

Representante do Corpo Docente:  

Representante do Corpo Técnico Administrativo:  

Representante do corpo Discente:  

Representante da Comunidade: 

 

 

 

 



 

ATA DE REUNIÃO  

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

Data:  

Horário:  

Local:  

02/06/2021 

14h  

Online: Teams 

 

 

 

Reuniram-se aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte um, às quatorze horas,  

Assunto 1. Atas das reuniões - Ficou estabelecido que a Jhiuli Apª ficará responsável por elaborar as 

atas após cada reunião e enviar aos outros integrantes todas as terças-feiras.  

Assunto 2. Data das reuniões - Foi acordado que as reuniões acontecerão sempre as quartas-feiras as 

14h através da plataforma Teams.  

Assunto 3.  Revisar as normas que reguem a atuação da CPA – O prof. Campos sugere que as normas 

sejam revisadas pelos membros e que seja buscada sempre a aplicação de todos os critérios utilizados 

na avaliação do MEC para o recredenciamento da instituição, a fim de alcançarmos a nota 5 

novamente.  

Assunto 4. Aplicação da avaliação para as pós-graduações - Foi relembrada pela equipe a necessidade 

da aplicação da avaliação também para as pós-graduações da Instituição e posteriormente para os 

cursos de extensão.  

Coordenador:  

Representante do Corpo Docente:  

Representante do Corpo Técnico Administrativo:  

Representante do corpo Discente:  

Representante da Comunidade: 

 

 

 



 

 

ATA DE REUNIÃO  

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

Data:  

Horário:  

Local:  

02/06/2021 

14h  

Online: Teams 

 

 

 

Reuniram-se aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte um, às quatorze horas,  

Assunto 1. Atas das reuniões - Ficou estabelecido que a Jhiuli Apª ficará responsável por elaborar as 

atas após cada reunião e enviar aos outros integrantes todas as quartas-feiras.   

Assunto 2. Data das reuniões - Foi acordado que as reuniões acontecerão sempre as quartas-feiras as 

14h através da plataforma Teams.  

Assunto 3.  Revisar as normas que reguem a atuação da CPA – O prof. Campos sugere que as normas 

sejam revisadas pelos membros e que seja buscada sempre a aplicação de todos os critérios utilizados 

na avaliação do MEC para o recredenciamento da instituição, a fim de alcançarmos a nota 5 

novamente.  

Assunto 4. Aplicação da avaliação para as pós-graduações - Foi relembrada pela equipe a necessidade 

da aplicação da avaliação também para as pós-graduações da Instituição e posteriormente para os 

cursos de extensão.  

Coordenador:  

Representante do Corpo Docente:  

Representante do Corpo Técnico Administrativo:  

Representante do corpo Discente:  

Representante da Comunidade: 

 

 



 

 

 

ATA DE REUNIÃO  

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

Data:  

Horário:  

Local:  

09/06/2021 

18h  

Online: Teams 

 

Reuniram-se aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte um, às quatorze horas, na 

plataforma online: Teams, os membros da CPA - Comissão Própria de Avaliação:  

Assunto 1: Apresentação do novo representante dos discentes, Ghibson, todos os integrantes 

dão boas-vindas.  

Assunto 2: Mudança de representante da comunidade, ficou acordada entre os integrantes a 

necessidade de eleger um novo representante, que tenha disponibilidade de participar das 

reuniões.  

Assunto 3: Transmissão da reunião ao vivo: Foi verificada a necessidade de as reuniões 

presenciais serem transmitidas aos integrantes que não puderem comparecer presencialmente, 

acordado que serão transmitidas caso haja necessidade.  

Assunto 4: Esclarecimento sobre a função da CPA: Os integrantes prof. Campos e a Sra. 

Jhiuli esclarecem ao novo integrante Ghibson a função da CPA para a instituição e as 

melhorias que são realizadas partindo dos relatórios gerados pelas avaliações.   

 

 

 



 

 

ATA DE REUNIÃO  

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

Data:  

Horário:  

Local:  

16/06/2021 

14h  

Grupo CPA - Teams 

 

Reuniram-se aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte um, às quinze horas, na 

plataforma online: Teams, os membros da CPA - Comissão Própria de Avaliação: Prof. Luiz 

Fernando Campos, Prof. Wilson Miccoli, Profª Silvia Regina do Prado, Prof. Edson Fonseca, 

Sra. Jhiuli Grespan e o Sr. Ghibson Hahn.  

Assunto 1: Sugestão de representante da comunidade, o prof. Campos sugere que seja 

selecionado algum profissional da Santa Casa, devido à proximidade da equipe nos projetos 

desenvolvidos atualmente, todos votam a favor.  

Assunto 2: Cadastro da avaliação, a Sra. Jhiuli informa que está concluindo o cadastro da 

avaliação e conta com o auxílio de todos na divulgação da avaliação aos discentes.  

Assunto 3: Foi identificado pela Sra. Jhiuli a duplicidade das questões que serão aplicadas, o 

prof. Campos propôs rever com a mesma no dia seguinte pela manhã. 

 



 

 

ATA DE REUNIÃO  

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

Data:  

Horário:  

Local:  

23/06/2021 

14h  

Online: Teams 

 

Reuniram-se aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte um, às quatorze horas, 

na plataforma online: Teams, os membros da CPA - Comissão Própria de Avaliação: Prof. 

Fernando Campos, Prof. Silvia Prado, Prof. Angélica Lodovico, Sra. Jhiuli Grespan e o 

consultor Prof. Wilson Miccoli.  

Assunto 1 - Revisão das atas: Ficou acordado que os membros irão revisar as atas feitas até o 

momento, com prazo para a proxima reunião que acontecerá no dia 30/06 e apontarão as 

alterações necessárias para que a Sra. Jhiuli possa atualizar.  

Assunto 2 - Acompanhamento das relatório de autoavaliação e portaria de nomeação: A sra. 

Jhiuli divulgou os dados do relatório da autoavaliação realizada até o momento, de 126 alunos 

do curso de direito 7 responderam, de 44 alunos do curso de administração 2 responderam e do 

curso de gestão hospitalar 3 responderam dos 27 alunos.  

Assunto 3 - Nomeação do representante da comunidade: O prof. Campos já entrou em contato 

com a Sra. Graziele Tommasino, que ficou lisonjeada com o convite e está aguardando apenas 

a aprovação do superior para a nomeação.  

Assunto 4 - Pendências da CPA - O prof. Campos e Wilson Miccoli irão providenciar o plano 

de ação da CPA e análise comparativa e histórica das avaliações já realizadas.  

Assunto 5 - Divulgação e sensibilização para a avaliação - Ficou estabelecido que o prof. 

Campos irá divulgar nas aulas ao vivo a autoavaliação e solicitará a participação dos discentes. 

Coordenador:  

Representante do Corpo Docente:  

Representante do Corpo Técnico Administrativo:  

Representante do corpo Discente:  

Representante da Comunidade: 

 

 



 

 

 

ATA DE REUNIÃO  

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

Data:  

Horário:  

Local:  

30/06/2020 

14h  

Online: Teams 

 

Reuniram-se aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte um, às quatorze horas, na 

plataforma online: Teams, os membros da CPA - Comissão Própria de Avaliação: Prof. 

Fernando Campos, Prof. Silvia Prado, Prof. Angélica Lodovico, Srta. Jhiuli Grespan, Prof. 

Edson Fonseca, Sr. Ghibson  da Silva e o consultor Prof. Wilson Miccoli.  

 

Assunto 1. Criação da pasta da CPA no one drive da intranet. Ficou acordado que a Srta. Jhiuli 

irá providenciar a criação da pasta e liberação de acesso apenas para os membros da comissão.  

Assunto 2. Resultados da CPA até o momento. O prof. Campos divulga aos membros que até 

o presente momento 5 alunos do curso de administração, 4 alunos de gestão hospitalar e 14 de 

direito estão respondendo o questionário e que houve boa participação dos alunos nas respostas 

das questões descritivas de sugestões e elogios, sendo 36 até o momento.  

Assunto 3. Grupos da próxima avaliação. O prof. Campos informa que os próximos grupos a 

responderem a avaliação, serão os estudantes da graduação EAD e os alunos de pós-graduação.  

 

 



 

 

 

ATA DE REUNIÃO  

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

Data:  

Horário:  

Local:  

30/06/2020 

14h  

Online: Teams 

 

Reuniram-se aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte um, às quatorze horas, na 

plataforma online: Teams, os membros da CPA - Comissão Própria de Avaliação: Prof. 

Fernando Campos, Prof. Silvia Prado, Prof. Angélica Lodovico, Srta. Jhiuli Grespan, Prof. Ana 

Schuster, Sr. Ghibson  da Silva e o consultor Prof. Wilson Miccoli.  

Assunto 1. Boas-vindas ao novo representante do corpo docente do EAD.  Todos os membros 

dão boas-vindas a prof. Ana Schuster, que foi nomeada após o pedido de saída do prof. Edson 

Fonseca. 

Assunto 2. Acesso a avaliação através do Brightspace. O prof. Campos solicita um link de 

acesso direto a avaliação para mais fácil divulgação, a Srta. Jhiuli informa que não é possível 

realizar esse direcionamento pois afetará no anonimato dos respondentes, fica então acordada 

apenas o link de direcionamento para o Unimestre que será incluido no portal do Brightspace.  

Assunto 3. Sensibilização para a próxima avaliação. Todos os membros concordam que é 

extremamente importante ter o apoio do marketing na próxima aplicação da avaliação, para 

que haja maior participação dos discentes.  

Assunto 4. Avaliação do MEC. O prof. Campos informa que teve uma reunião com a assessora 

do MEC e que enviará aos membros o template com as informações que devem ser 

providenciadas.  

 



 

 

 

ATA DE REUNIÃO  

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

Data:  

Horário:  

Local:  

14/07/2021 

14h  

Online: Teams 

 

Reuniram-se aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte um, às quatorze horas, na 

plataforma online: Teams, os membros da CPA - Comissão Própria de Avaliação: Prof. 

Fernando Campos, Prof. Silvia Prado, Srta. Jhiuli Grespan, Prof. Ana Schuster e Sr. Ghibson  

da Silva  

Assunto 1. Pasta da equipe. A Srta. Jhiuli comunica que é possível anexar os documentos na 

comissão, diretamente no Sharepoint compartilhado pela equipe na intranet.  

Assunto 1. Data da próxima avaliação. Ficou estabelecido que a próxima autoavaliação será 

aplicada entre os dias 19 a 26 de julho.  

Assunto 2. Questões sobre a plataforma EAD. A professora Ana Schuster irá passar para a Srta. 

Jhiuli as questões utilizadas no formulário aplicado aos alunos do EAD.  

Assunto 3. Mudança da escala de avaliação. A Srta. Jhiuli e o Sr. Ghibson sugerem que nas 

próximas avaliações futuras, a escala de avaliação seja dividida em: Regular, bom e ótimo para 

melhor visualização e apontamento da comissão para as melhorias necessárias.  


