FATEO – Comissão Própria de Avaliação – CPA

Ajuda Memória da Reunião
Dia da reunião: 28 de março de 2017, às 11h40.
Local: sala da CPA e Coordenação Acadêmica.
Participantes: Pe. Godwin, Leila, Layla e Cássia.
Ausentes: Mons. Catelan e Roberta Ferreira.
Assuntos tratados
1. A respeito do Relatório de Auto Avaliação Institucional, que foi entregue na
reunião passada, a Professora Leila relatou as sugestões dos alunos que
foram transmitidas pela Roberta Ferreira, representante do corpo discente.
As sugestões dos alunos foram:
Quanto à Missão da FATEO: colocar no site, de forma destacada, não
necessitando clicar em link para visualizar (talvez abaixo da logomarca). –
Layla ficou de providenciar. Divulgar também a Missão da FATEO em banner
ou murais. – Pe. Godwin autorizou.
Captar mais alunos para que a mensalidade possa diminuir. – Surgiu a
sugestão na reunião de dar o incentivo de desconto nas mensalidades, a
cada aluno novo matriculado, por recomendação de outro aluno antigo.
Aumentar a quantidade dos livros e documentos essenciais, como o
Catecismo da Igreja Católica, disponíveis na biblioteca. - Pe. Godwin pediu
que disponibilizasse no site da FATEO um link para acesso ao Catecismo da
Igreja Católica on line. Layla ficou de providenciar.
Preços mais acessíveis na cantina.
A respeito das políticas acadêmicas, quanto à pesquisa e extensão, ver a
possibilidade de realizar convênios com universidades/faculdades no exterior
para realização de intercâmbios.
Investir na melhoria da didática dos professores. – Pe. Godwin informou que a
Universidade Católica autorizou a participação dos professores da FATEO
nas formações da UCB, no início e no fim do semestre.
Quanto às avaliações: motivar os professores a darem feedback, de forma
que os alunos saibam em que devem melhorar e tenham tempo para isso
antes da próxima avaliação. – Será informado na reunião de professores.

Informar a cada início de semestre às livrarias os livros que serão adotados
pelo professores em sala ou serão usados para fundamentar a disciplina e os
estudos (de forma específica, não todos que se encontram na ementa, mas
os que realmente serão utilizados). - Leila informou que está sendo feito um
levantamento das referências básica e complementar de cada disciplina, e
que o mesmo poderá ser repassado às Livrarias. Padre Godwin sugeriu à
Cassia marcar uma reunião com as livrarias para fazer uma avaliação de
como vem funcionando e pedir sugestões.
2. Também colocar no site a nota da avaliação do MEC. – Layla ficou de
providenciar.
3. A Roberta Ferreira sugeriu que a Faculdade socialize as informações. Pensar
em alguma forma de compartilhar informações gerais entre os funcionários,
de forma que todos possam estar cientes sobre pontos essenciais (como
autorizações ou proibições), caso alguém se ausente ou sejamos
questionados. Como os espaços da FATEO se restringem aos alunos, Pe.
Godwin recomendou fazer carteiras para os estudantes, e se alguém quiser
utilizar os espaços, que o faça mediante autorização expressa da Diretoria.
4. A Professora Leila também falou sobre a referência bibliográfica que foi
solicitada para cada professor, para elaborar um projeto de solicitação de
verba ao exterior.
Brasília, 29 de março de 2017.

