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Júlia Lima Spindler Discente

Leno Grazianny Fragoso de Moraes Técnico

Reginaldo Vicente Ribeiro Docente- Coordenador do Curso Bacharelado

Solange Arnoldt Bertotti Técnica em Assuntos Educacionais

Tatiane Leal da Costa Técnica em Assuntos Educacionais Reitoria

Wesley Fonseca Vaz Docente

ABERTURAABERTURA

Ao décimo quarto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois às nove 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

Apresentação da Comissão 2022.

Repasse da Comissão anterior (Tatiane)

Reconhecimento do Curso (Reginaldo)

Encaminhamentos à Comissão Local 2022.

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. Agradeceu a presença da servidora Ta ane Leal que foi

coordenadora da Comissão local até 2021, período em que foi removida para Cuiabá. A presença da

Ta ane foi solicitada pelo Coordenador do Curso Bacharelado em Biotecnologia, pois o Curso passará por

reconhecimento em breve. Ta ane faz uma breve retrospec va dos trabalhos da Comissão local e aponta

os itens constantes no instrumento de avaliação do curso que pertencem à CPA. Leno destaca que o site

do Campus encontra-se atualizado com atas, portarias e relatórios publicados. O Professor Reginaldo

solicita informações acerca da avaliação interna do Curso porque, com a pandemia, ela ficou em

suspenso. Ta ane ficou de delegar o formulário à servidora Solange que fará, junto a Comissão e a

Coordenação de Curso, os ajustes necessários para a aplicação do ques onário referente ao segundo

semestre de 2021. Na oportunidade, o Professor Reginaldo informa sobre a Comissão de Regulação da

Reitoria que estará presente no Campus nos dias 16 e 17 de março  e apresenta o Cronograma dos

trabalhos, ressaltando que a Comissão local terá um encontro com esta equipe no dia 16/03 às 17h. Após

encerradas as dúvidas, Ta ane e Reginaldo  re raram-se da reunião, permanecendo os membros. Solange
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