ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA
FFB
Aos dezoito dias dias do mês de março de 2015 ás 17:46 horas, na sala de reunião da
da Diretoria FFB, presentes por convocação do presidente da CPA Prof. MS Lourenço
Rodrigues da Mata Filho, e pauta previamente definida, entregou aos membros da CPA
Nota Técnica 14/2014 CGACGIES/DAES/INEP/MEC, e apresentou os 5 eixos assim
dispostos:







Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimensão 8 do
SINAES (Planejamento e Avaliação). Inclui também um Relato Institucional, que
descreve e evidencia os principais elementos do seu processo avaliativo (interno
e externo) em relação ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), incluindo
os relatórios emanados pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), do período
que constituiu o objeto de avaliação.
Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: contempla as dimensões 1 (Missão e o
Plano de Desenvolvimento Institucional) e 3 (Responsabilidade Social da
Instituição) do SINAES.
Eixo 3– Políticas Acadêmicas: abrange as dimensões 2 (Políticas para o Ensino,
Pesquisa e Extensão), 4 (Comunicação com a Sociedade) e 9 (Políticas de
Atendimento aos Discentes) do SINAES.
Eixo 4 – Políticas de Gestão: compreende as dimensões 5 (Políticas de Pessoal),
6 (Organização e Gestão da Instituição) e 10 (Sustentabilidade Financeira) do
SINAES.
Eixo 5 – Infraestrutura Física: contempla a dimensão 7 (Infraestrutura Física) do
SINAES.

Os professores Sugeriram que fosse construído um instrumentos(uma planilha) para
contemplar as dez dimensões do SINAES, e que a mesma deverias ser apresentada na
próxima reunião da CPA. Foi colocado em discussão a consulta realizada junto ao setor
de TI quanto a tabulação automática dos dados on time, ou seja, a qualquer momento
as coordenações podem acessar a avaliação no portal e o mesmo apresentar os dados
instantâneos, o técnico da TI Sr. Hamilton garantiu que é possível e o setor de TI está
trabalhando para que a avaliação de 2015.1 seja possível usar essa ferramenta. O
presidente da CPA deu por encerrada a reunião às 19:53 horas do mesmo dia,
agradecendo a presença e participação de todos. Eu, Mariza Santos, secretariei a
presente reunião, lavro a presente ata que vai por mim, pelo Presidente e demais
participantes assinada.
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