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Júlia Lima Spindler Discente

Margarido Sebastiao Vilarinho Neto Técnico

Solange Arnoldt Bertotti Técnica em Assuntos Educacionais

Wesley Fonseca Vaz Docente

ABERTURAABERTURA

Ao décimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois às dezessete horas, 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. Análise da avaliação interna CPA e elaboração do relatório

2. Validação do questionário do 2º semestre 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.  1.1. Análise da avaliação interna CPA e elaboração do relatórioAnálise da avaliação interna CPA e elaboração do relatório

- - Solange inicia a reunião apresentando uma sugestão de relatório a par r dos dados coletados na

avaliação interna do 1º semestre de 2022. Foram discu das algumas possibilidade para disponibilizar as

informações para a comunidade. Professor Wesley ficou responsável em organizar os dados do

ques onário e disponibilizar para a Comissão. Margarido também ajudará na tabulação. 2.2. Validação doValidação do

ques onário do 2º semestre 2022ques onário do 2º semestre 2022 - O ques onário foi revisado e optou-se por manter as mesmas

perguntas. A aluna Julia reforça a opção em manter as algumas perguntas em aberto, caso o aluno não

esteja matriculado em todos os componentes curriculares naquele semestre. Ficou acordado que Solange

vai atualizar o ques onário do segundo semestre para ser disponibilizado na próxima semana ainda, se

possível. Ficou acordado para que o ques onário seja aplicado na semana do dia 21 a 25 de novembro. 

Por fim, Solange agradeceu a participação de todos os presentes e encerrou a reunião às 18h. 

3 - Deliberações3 - Deliberações

Wesley e Margarido farão a tabulação dos dados.

Solange fará a atualização do questionário do 2º semestre.
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