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Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 19 horas e 31 minutos , 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) e discente Júlia Spindler que passou a integrar a comissão

local de avaliação, em subs tuição ao discente Gabriel Mendes ( tular), e a discente Sthefani Pardo não

jus ficou sua ausência. Cris ane Tanaka (segmento sociedade civil) não tem mais disponibilidade para

par cipar da comissão e Kelvin Dornelles  (segmento sociedade civil) não jus ficou sua ausência. A pauta

da reunião tratou-se dos seguintes tópicos: a) Informes, b) Autoavaliação 2021 - aplicação dos

ques onários da CPA; c) Avaliação interna do Curso (Técnico e Bacharelado 2021/1). Ta ana deu início a

reunião comentando sobre a recomposição do segmento discente da CPA Local. Em seguida, Ta ana

repassou informações da reunião que par cipou com os membros da CPA Central no dia 27/05/2021.

Disse que foi decidido pelos membros da CPA Central e coordenadores das comissões locais que os

ques onários de autoavaliação ins tucional 2021 serão mesmos que foram aplicados no ano le vo de

2020 com aulas em RED, pois um novo ques onário como sugerido (próximo ao Ques onário de

Estudante do ENADE) irá demandar a revisão da metodologia de análise dos dados, que este ano haverá

novas eleições da CPA Central e comissões locais, além do que os campi estão com calendários

acadêmicos distintos, prazos de início e encerramento de semestres diferentes, dificultando a definição do

período de sensibilização e aplicação dos questionários. Destacou ainda que decidimos na CPA Central que

não vamos realizar consulta pública do ques onário antes da aplicação, pois teríamos que reservar um

período de 10 a 15 dias para isso e ainda analisar as contribuições. Falou que como alterna va, a CPA irá

acrescentar uma caixa de sugestões/contribuições de melhoria no final do ques onário de autoavaliação

institucional 2021 e definiram-se que a sensibilização e aplicação serão concomitante no período de 21/0621/06

a 21/08/2021a 21/08/2021. . Em seguida, comentou que a próxima reunião da CPA Central e coordenadores locais será

no dia 17/06/2021 para rever os ques onários da autoavaliação ins tucional 2021 antes da sua aplicação.

Posteriormente, deu-se seguinte ao próximo ponto de pauta: avaliação interna de cursos 2021/1,

sugerindo os ques onários de avaliação interna que foram aplicados em 2020, para o técnico por meio de

um único ques onário de avaliação geral e para o bacharelado por meio de ques onários por

componente. Os membros da comissão CPA local concordaram com os ques onários com a manutenção

da aplicação dos ques onários de avaliação interna dos cursos, para possibilitar o compara vo das

respostas, e irão sugerir os mesmos as coordenações dos cursos para revisão, contribuições e definição de

período de aplicação, para que a comissão local posteriormente analise e dê publicidade dos relatórios de

avaliação interna de curso na página ins tucional do Campus. Lembrou que a próxima reunião da CPA

Local que será no dia 01/07/2021, 01/07/2021, e  os membros da CPA Local acordaram em realizar a próxima

reunião um pouco mais cedo, às 19h. Sem mais a tratar, a reunião encerrou-se as 19 horas e 53

minutos.  Eu, Tatiana, redigi esta ata, que após leitura e estando em acordo, será assinada.




	Documento assinado eletronicamente por:

