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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO CSA/FACOM DE 2018
Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e
três minutos, na sala de reuniões 2 da Facom, sob a presidência do Prof. Bruno Barbieri de
Pontes Cafeo, reuniu-se a Comissão Setorial de Autoavaliação (CSA/Facom), cons tuída pela
IS nº 80/2017-Facom e alterada pela IS nº 105/2017-Facom. Es veram presentes os membros:
André Cavalcante Hora (docente), Ana Karina Dourado Salina de Oliveira (docente) e Fabio
Iaione (docente). Representantes Discentes: Lucas Akayama Vilhagra (pós-graduação) e
Wellington Evangelista Idino (graduação). Ausência jus ﬁcada dos membros Cris ano Costa
Argemon Vieira (docente) e Marcos Paulo Massao Iseki (técnico administra vo). O Presidente
veriﬁcou a existência de quórum e declarou aberta a reunião. A pauta constou dos itens: 1.
Discussão dos dados parciais da autoavaliação 2018.1: Foi observado um maior número de
adesões à autoavaliação, provavelmente pelo bloqueio do Siscad condicionado à par cipação
do discente na autoavaliação. 2. Discussão de ações realizadas na autoavaliação 2018.1:
Foram discu das as ações de divulgação da autoavaliação 2018.1 entre os discentes. Foi
observado que a divulgação foi sa sfatória e para as próximas autoavaliações o obje vo é
manter os mesmos canais de comunicação, apenas aperfeiçoando os materiais de divulgação.
3. Deﬁnição de ações para a autoavaliação 2018.2: Foram discu dos os prazos divulgados
pela Seavi quanto ao início da autoavaliação 2018.2 e quanto à entrega do relatório da
autoavaliação 2018 da Facom. Também foram discu das ações para divulgação da
autoavaliação 2018.2 que também abrangerá docentes e técnicos. 4. Deﬁnição do plano de
a vidades da CSA-Facom: Como solicitado pela CPA, foi discu do o conteúdo do plano de
a vidades da CSA-Facom. Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente encerrou a
reunião às dezesseis horas e vinte e um minutos, e, para constar, eu Marcos Paulo Massao
Iseki, lavrei a presente ata, que será assinada pelo Presidente da Comissão.
Campo Grande, 20 de junho de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Barbieri de Pontes Cafeo,
Presidente de Comissão, em 05/10/2018, às 16:43, conforme horário oﬁcial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.
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