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PRESENÇASPRESENÇAS

ParticipantesParticipantes Cargos/FunçõesCargos/Funções

Júlia Lima Spindler Discente

Margarido Sebastiao Vilarinho Neto Técnico

Solange Arnoldt Bertotti Técnica em Assuntos Educacionais

Wesley Fonseca Vaz Docente

ABERTURAABERTURA

Ao décimo sexto dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois às dezessete horas e trinta

minutos, reuniu-se por meio de videoconferência, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) local Campus

Avançado Lucas do Rio Verde, sob a presidência da Técnica em Assuntos Educacionais, Solange Arnoldt

Bertotti.

PAUTAPAUTA

1 - Informes Gerais1 - Informes Gerais

1. Repasses Comissão Central

2. Período de aplicação da CPA

3. CPA-local - Avaliação interna

2 - Ordem do Dia2 - Ordem do Dia

A reunião foi iniciada pela servidora Solange Arnoldt Berto  que deu boas-vindas a todos os par cipantes

e em seguida apresentou a pauta do dia.  1.1.  Solange realizou os informes referentes as duas úl mas

reuniões ocorridas com a Comissão Central. O primeiro informe se refere a abertura da Avaliação ocorreu

dia 15/08/2022 e a previsão de fechamento da mesma será no dia 16/09/2022. Serão disponibilizados

materiais de divulgação e apoio tais como banners, adesivos, folders e serão entregues para o Diretor

Geral na próxima reunião do CODIR. Informou que ocorrerá uma reunião presencial da CPA em Cuiabá no

mês de Outubro para a análise do relatório de 2022, mas ainda não temos a confirmação se será somente

o Coordenador Local da CPA ou toda a Comissão. O úl mo informe se refere ao auxílio e a par cipação de

um membro da Comissão Central quando ocorrem visitas para autorização/reconhecimento de cursos

superiores para contribuir com as informações solicitadas. 2. 2. Encerrados os informes, discu u-se sobre

como será a ação da CPA local para a sensibilização e aplicação do ques onário da CPA. Solange informa

que já encaminhou o link da avaliação para todos os técnicos do Campus e está aguardando a reunião do

colegiado para oficializar para os docentes. Após esta divulgação em reunião, a Comissão divulgará os

links nas redes sociais do Campus para sensibilização de todos os servidores. Para os alunos do

Bacharelado, ficou acordado que a data prevista será entre os dias 29 e 31 de agosto, mas será discu do
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