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ABERTURAABERTURA

Ao sé mo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois às dezessete horas e trinta minutos,

reuniu-se por na sala de reuniões do Campus Avançado de Lucas do rio Verde, a Comissão Própria de

Avaliação (CPA) local juntamente com o diretor geral do Campus Professor João Vicente Neto.

PAUTAPAUTA

1 - Informes Gerais1 - Informes Gerais

1. Entrega oficial do Relatório 2021

2. Entrega do ofício solicitando o Plano de Ação com base nos resultados da Avaliação.

3. Solicitação de autorização para visitas às turmas a fim de realizar a devolu va para a comunidade

escolar.

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. Jus fica va de ausência: Kelvin Dornelles e Wesley Fonseca Vaz

 1. 1.  A Comissão Local da CPA do Campus Avançado de Lucas do Rio Verde reuniu-se com o diretor geral da

Ins tuição, João Vicente Neto, nesta data para realizar a entrega oficial do relatório local da CPA referente

ao exercício 2021. O referido relatório encontra-se disponível na página do Campus, aba da CPA no link:

https://lrv.ifmt.edu.br/media/filer_public/07/aa/07aaa7a5-257e-4a03-b07f-e183320d23d1/relatorio-de-

autoavaliacao-ins tucional-2021_lrv.pdf. Na ocasião foram discu dos alguns aspectos apontados pelo

relatório que precisam de atenção,  maior visibilidade e esclarecimentos para a comunidade escolar. A

representante discente, Julia esclareceu que muitos estudantes não têm muito contato com alguns

termos u lizados na avaliação e que é importante um trabalho junto a comunidade escolar para maiores

explicações. Também discu u-se sobre a melhor acessibilidade e visibilidade das informações no site que

precisam de aperfeiçoamento. 2.2.  Na oportunidade foi entregue um o cio solicitando esclarecimentos

quanto às ações que precisam de atenção apontadas pelo relatório, bem como, a autorização para

apresentar esta devolu va para a comunidade. O relatório foi recebido pelo diretor que se comprometeu

em agilizar as informações para a Comissão. 3.3. O Professor João autorizou as visitas às turmas

compreendendo a importância desta ação para que a comunidade tenha mais clareza e acesso as as
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