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Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 19 horas e 45 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 Kelvin Dornelles (suplente segmento sociedade civil).

Sthefani Pardo (suplente segmento estudantil ) jus ficou sua ausência na reunião em virtude de a vidades

de aula do curso Bacharelado em Biotecnologia. Gabriel Mendes ( tular segmento estudan l) e Cris ane

Tanaka ( tular segmento sociedade civil) não jus ficaram as suas ausências nesta reunião. A pauta da

reunião tratou-se dos seguintes tópicos: a) par cipação dos membros da CPA Local; b) definição das datas

de reuniões 2021/1; c) entrega e divulgação do Relatório de Autoavaliação 2020; d) contribuição a

proposta de alteração do Regimento Geral do IFMT; e) avaliação interna do Curso (Técnico e Bacharelado)

2021. Sobre a atual composição da CPA Local, Ta ana comentou com os membros presentes sobre a não

par cipação de Gabriel Mendes e Cris ane Tanaka na comissão e que entrará em contato com eles para

verificar se ainda pretendem con nuar na composição da comissão, destacando a importância da

par cipação dos segmentos estudan l e sociedade civil nos processos de avaliação ins tucional. Em

seguida, sugeriu-se duas datas para as próximas reuniões da CPA Local, que após discu das foram

acordadas as seguintes:  02/06/2021 (quarta-feira) e 01/07/2021 (quinta-feira), lembrando que na

primeira reunião da CPA Local após sua cons tuição no ano de 2018, foram definidos pelos membros a

realização de três reuniões por semestre. Em relação ao horário de realização das reuniões, o professor

Evandro comentou que prefere nos períodos matu no ou vesper no. Ta ana disse que as reuniões estão

sendo ul mamente realizadas no período noturno para possibilitar a par cipação da sociedade civil e dos

estudantes trabalhadores. Professor Daniel concordou e complementou dizendo que as reuniões virtuais

facilitou isso. Diante do esclarecimento, professor Evandro concordou com a con nuidade das reuniões

virtuais no período noturno. Em seguida, Ta ana falou sobre a aplicação do ques onário de autoavaliação

ins tucional 2020 no período de 08/02 a 08/03/2021 e o trabalhados desenvolvidos pela CPA Central

junto as comissões locais na elaboração de um relatório com as análises dos resultados dos ques onários

aplicados naquele período e fazendo um compara vo das potencialidades e fragilidades apontadas nos

relatórios de 2018 e 2019, sinte zando num único relatório, o Relatório Final, a avaliação do ciclo

avalia vo (2018, 2019 e 2020). Ressaltou que em todos os anos, a CPA elaborou seus ques onários e

relatórios com base nas dez dimensões avalia vas previstas na Lei 10.861/04 que ins tuiu o Sistema

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), a saber: 1. missão e o plano de desenvolvimento

ins tucional; 2. polí ca para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão; 3. responsabilidade

social da ins tuição; 4. comunicação com a sociedade; 5. polí cas de pessoal, as carreiras do corpo

docente e do corpo técnico-administra vo; 6. organização e gestão da organização; 7. infraestrutura

sica; 8. planejamento e avaliação; 9. polí cas de atendimento aos estudantes; 10. sustentabilidade

financeira. Falou da metodologia de ação da CPA ao longo do ciclo avalia vo nas seguintes etapas:

1. Cons tuição da Comissão Própria de Avaliação (no ano de 2018); 2. Mobilização, sensibilização

con nuada, preparação e divulgação (todos os anos); 3. Sistema zação dos Instrumentos de Avaliação

(todos os anos); 4. Coleta e Análise dos Dados (todos os anos); 5. Consolidação do Programa de Avaliação

Ins tucional (todos os anos). Ressaltou a importância da autoavaliação ins tucional como sendo um olhar
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