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ATA DE REUNIÃOATA DE REUNIÃO

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) DO IFMT CAMPUCOMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) DO IFMT CAMPU S AVANÇADO LUCAS DO RIO VERDES AVANÇADO LUCAS DO RIO VERDE

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas e trinta minutos,
par ciparam de reunião online os membros da CPA do Campus Avançado Lucas do Rio Verde: Daniel
Messias da Silva (docente), Leno Grazianny Fragoso de Moraes (técnico-administra vo), Sthefani Nicole
Frosi Pardo (estudante) e Kelvin Carlos Dornelles (sociedade civil) e a coordenadora da CPA local: Ta ana
Leal da Costa (técnico-administra vo), para tratar sobre o retorno das a vidades da CPA a par r da
retomada do calendário acadêmico por A vidades Não Presenciais (ANP). A reunião foi gravada. Deu-se
início com a Ta ana realizando sua apresentação e a apresentação dos nomes dos membros recompostos
no segmento sociedade civil e estudan l. O professor Evandro (docente) e Cris ane Mori Tanaka
(sociedade civil) jus ficaram a não par cipação nesta reunião e Gabriel Henriquy Mendes (estudante) não
se manifestou sobre sua ausência. Ta ana comentou que o mandato da CPA foi prorrogado para até final
de março de 2021, a par r da alteração do Regimento da CPA em fevereiro de 2020, que modificou de
dois (2) anos para três (3) anos o mandato da CPA do IFMT para acompanhar o ciclo avalia vo da
Educação Superior (que é trienal). Em seguida, apresentou a atuação da CPA Local aos novos membros da
comissão. Explicou brevemente sobre a avaliação ins tucional, con da Lei Nº 10.861/2004 que ins tuiu o
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), focando em suas dimensões avalia vas
obrigatórias. Disse que no IFMT, a autoavaliação ins tucional é realizada anualmente através da aplicação
de ques onários, conforme o perfil da comunidade acadêmica (estudantes, docentes e técnicos-
administra vos) e enfa zou que par cipam da autoavaliação estudantes, tanto de nível superior quanto
estudantes de nível médio, visto que o IFMT oferece diferentes modalidades de ensino. Relatou a
existência da CPA central (na Reitoria, em Cuiabá) e das CPA locais (em cada campi do IFMT) e a atuação
da coordenação da CPA do campus nas reuniões, quase mensais, junto a CPA central nos momentos de
(re)elaboração de ques onários e na construção do seu respec vo Relatório Geral da Autoavaliação
Ins tucional, que é entregue até o final de março do ano subsequente a aplicação. Em relação a CPA do
campus Avançado Lucas do Rio Verde, Ta ana disse que a comissão tem estabelecido e realizado três
reuniões ordinárias por semestre e se reúne sempre que os membros são convocados; que a CPA local
tem realizado sensibilização da comunidade acadêmica para os processos avalia vos; que a CPA local
realiza a construção do Relatório Local de Autoavaliação Ins tucional, a par r dos dados do campus
extraídos do ques onários aplicados anualmente, e realiza a entrega deste documento geralmente até o
mês de maio do ano subsequente; que a CPA Local tem colaborado com as Coordenações de Curso do
campus na elaboração, aplicação e análise de ques onários da Avaliação Interna do Curso, aplicado aos
estudantes semestralmente. Em seguida, Ta ana apresentou alguns informes sobre a reunião em que
par cipou ontem (24/08/2020) com a CPA central. Disse que, com a suspensão do calendário acadêmico
e das a vidades presenciais em 16/03/2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, o Relatório
Geral da Autoavaliação Ins tucional 2019 ficou pendente; que com a reabertura dos prazos de visita pelo
MEC e retomada do calendário acadêmico por A vidades Não Presenciais (ANP), o Relatório Geral da
Autoavaliação Ins tucional 2019 deverá ser finalizado e, a par r disso, dar-se-á início a construção do
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