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PRESENÇASPRESENÇAS

ParticipantesParticipantes Cargos/FunçõesCargos/Funções

Júlia Lima Spindler Discente

Kelvin Carlos Dornelles Representante da Sociedade Civil

Margarido Sebastiao Vilarinho Neto Técnico

Solange Arnoldt Bertotti Técnica em Assuntos Educacionais

Wesley Fonseca Vaz Docente

ABERTURAABERTURA

Ao trigésimo dia do mês de maio 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. Relatório 2021
3. Plano de Ação da Comissão Local
4. Alteração da Comissão Local

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. Em relação aos comunicados da Comissão Central foi
informado que ocorreram duas reuniões de forma on-line tendo como principal ponto de pauta a
reformulação do ques onário da CPA para 2022. O ques onário passará por análise das comissões locais
em breve. Informou também sobre a data prevista para aplicação da avaliação, sendo a abertura:
01/08/2022 e fechamento 11/09/2022. O presidente da CPA informou as Comissões que o processo para
a aquisição de banners está em andamento e que logo a Comissão Central fará a discussão da Arte.
Destaca as avaliações de cursos superiores, as quais a CPA tem ob do excelentes notas por meio do
trabalho das Comissões Locais. 2.2. Na oportunidade foi realizada a leitura e análise dos quesitos avaliados
nas dez dimensões do Relatório local da CPA. Destaca-se que no Campus de Lucas do Rio Verde a meta de
par cipação na Avaliação foi superada. Na análise foram detectados os pontos de melhorias, ou seja, que
precisam de desenvolvimento e os requisitos que precisam ser man dos. Foram discu das algumas
questões acerca do não entendimento, por parte dos discentes, das perguntas do ques onário, tais como,
nomenclaturas que não fazem muito parte do cotidiano dos alunos. Destaca-se a importância da Comissão
da CPA no auxílio dos estudantes também no momento da avaliação.  Não foram iden ficadas
fragilidades. 3. 3. Após as análises foram discu das algumas ações da CPA iniciando com a entrega de um
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o cio, juntamente com o link do Relatório Local da CPA para a gestão a fim de discu r os principais
pontos do referido relatório. Na oportunidade foi aprovado a minuta do O cio, precisando de alguns
ajustes que será compar lhado no grupo de whatsapp para a aprovação final. Ficou acordado para que a
reunião com a gestão ocorra na próxima terça-feira (07/06/2022), presencialmente, no horário das
17h30min, mas ainda precisamos confirmar a disponibilidade do diretor para esta data. Na reunião com a
gestão a Comissão irá entregar o o cio e o relatório local, solicitar uma resposta sobre as ações que
precisam de desenvolvimento e solicitar produção de banners e autorização para visitas em salas de aula
com o obje vo de apresentar o resultado do relatório e as medidas que serão tomadas a par r deste.
Quanto à produção de materiais, Margarido e Wesley ficaram responsáveis pela produção de mídias
acerca da CPA para divulgação nas redes sociais do Campus. 4.4. Informou que a portaria para alteração da
Comissão Local com a inserção do servidor Margarido já foi solicitada para a gestão. Por fim, Solange
agradeceu a participação de todos os presentes e encerrou a reunião às 18h25min. 

3 - Deliberações3 - Deliberações

Solange: agendar com a direção do Campus a reunião com a CPA local.
Margarido e Wesley: produção de mídias para divulgação em redes sociais. 

ENCERRAMENTOENCERRAMENTO

Nada mais a constar, eu, Solange Arnoldt Berto , técnica em assuntos educacionais do Campus
 Avançado Lucas do Rio Verde, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais
presentes.
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