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Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 19 horas, par ciparam da reunião da

comissão local de autoavaliação ins tucional: Ta ana Costa (coordenadora local - tular segmento

técnico), Leno Moraes (suplente segmento técnico), Daniel Messias ( tular segmento docente), Evandro

Silva (suplente segmento docente). Kelvin Dornelles  (segmento sociedade civil) jus ficou sua ausência na

reunião em virtude de saúde da mãe e a discente Júlia Spindler faltou a esta reunião, sem jus fica va. A

discente Sthefani Pardo não tem mais disponibilidade para par cipar da CPA.  A pauta desta reunião

tratou dos seguintes: a) Informes; b) Autoavaliação do IFMT; c) Mandato da CPA e d) Avaliação Interna

dos cursos. Ta ana iniciou a reunião falando sobre o andamento de sua remoção Ta ana para a Reitoria,

em Cuiabá, considerando que já saiu a portaria de nomeação de nova servidora para reposição do seu

cargo no Campus. Ressaltou a importância de definirmos outro membro da comissão para assumir a

Coordenação da CPA do Campus após a sua saída do Campus. Disse para decidirmos sobre as datas de

reuniões da CPA local para o segundo semestre de 2021, destacando que no novo regimento da CPA

(2020) diz-se que as reuniões das comissões (central e locais) são mensais. Falou que o processo de

autoavaliação institucional 2021 já está aberto, que houve atraso de uma semana da abertura do processo

de autoavaliação, que estava previsto para o período de 21/07 a 21/08, porque os materiais de divulgação

(folder/banner) não estavam prontos, por isso, estendeu-se também o prazo em uma semana, ficando o

novo prazo da autoavaliação ins tucional 2021 de 28/06 a 28/08/2021autoavaliação ins tucional 2021 de 28/06 a 28/08/2021  através do endereço

eletrônico http://cpa.ifmt.edu.br/questionario/. Em seguida, destacou a importância de todos os

membros par ciparem da autoavaliação ins tucional e também reforçarmos a par cipação dos alunos e

servidores, pois até o momento desta reunião haviam poucas par cipações. Comentou sobre o

encerramento do mandato da CPAs em setembro deste ano, sendo que foi solicitado pela CPA central a

Reitoria a abertura de processo de deflagração de eleições das novas comissões. Em resposta, ob vemos

por o cio a comunicação que cabe a CPA conduzir tal procedimento, considerando que o Regulamento da

CPA (2020) não prevê a par cipação da Reitoria na condução das eleições, nem mesmo no ato de

nomeação, e que a CPA tem atuação autônoma em relação aos demais conselhos e órgãos colegiados na

IES. Mas, con nua, que a Reitoria irá disponibilizar meios de apoio ins tucional para divulgação e

realização do processo de recomposição. Nesse sen do, Ta ana disse que a CPA Central encaminhou

novo o cio ao Gabinete da Reitoria solicitando que as Portarias da CPA - Central con nuem sendo

emi das pelo Gabinete da Reitoria e as Portarias da CPA/Campi sejam emi das pelas respec vas direções

gerais, e que emita a portaria de prorrogação do mandato da CPA até 31/03/2022, considerando a

autoavaliação ins tucional 2021 em andamento a ser entregue o relatório até 31/03/2022, que prevê:

sensibilização, aplicação, coleta de dados, análise e construção do relatório, conjunto a isso a eleição para

recomposição dos membros, é inviável realizarmos esses processos até setembro do corrente ano.

Ta ana comentou também sobre a posse das novas comissões eleitas após a entrega do relatório, pois a

par r de então, essa nova comissão iniciará os novos trabalhos. Por fim, Ta ana comentou sobre os

questionários de avaliação interna de cursosavaliação interna de cursos, que o professor Reginaldo, coordenador do Bacharelado em

Biotecnologia, sugeriu o período de 29/07 a 02/08/202129/07 a 02/08/2021  para aplicação dessa avaliação e não criou

objeções a proposta de ques onário de avaliação interna encaminhado pela CPA do Campus. Professor

Daniel, membro desta CPA local e Coordenador do Técnico em Biotecnologia, disse que podemos também
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