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Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas, par ciparam

da reunião da Comissão Local de Avaliação Ins tucional: Ta ana Costa (coordenadora local - tular

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

e Evandro Silva (suplente segmento docente). Os representantes dos segmentos da sociedade civil e

discentes não se manifestaram sobre suas ausências. Esta reunião, convocada pela coordenadora da CPA

Local, teve como obje vo compar lhar com os demais membros informes relacionados as a vidades da

comissão e sobre a finalização dos Relatórios Geral e Local 2019. Ta ana comentou que em duas reuniões

anteriores em que par cipou com a CPA Central (nas datas 22/10 e 06/12/2020) foram realizados alguns

esclarecimentos e tomadas outras decisões em relação ao ques onário de avaliação 2020 que, até então,

a CPA não iria aplicar em virtude da pandemia, uma vez que a sensibilização da comunidade para o

processo de autoavaliação seria di cil. Disse que em reunião com a CPA Central e o pesquisador

ins tucional Marcos Faria (no dia 22/10/2020), ele esclareceu: a) que até esta data as avaliações de

cursos superiores estavam suspensas; b) que cursos com mais de 600 dias em tramitação no sistema E-

MEC possivelmente seria feito o reconhecimento tácito; c) que o mandato da comissão é até setembro de

2021; d) e orientou que o relatório 2020 deve ser entregue de alguma forma, u lizando outros meios de

coleta de dados, caso o ques onário não seja aplicado pela CPA. Ta ana disse que a par r desses

esclarecimentos a CPA Central junto com os coordenadores locais decidiram que irá aplicar o ques onário
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