ATA DE REUNIÃO DA CPA DE 20 DE JUNHO DE 2018

Ao vigésimo dia do mês de junho do ano de 2018 (dois mil e dezoito), na sala da CPA, realizou-se
reunião extraordinária da Comissão Própria de Avaliação. Presentes: Charles de Oliveira,
Emannuel Julião Fernandes, Albert Schilling e Jamil Araújo Pereira. Participaram também, Fátima
Nélia Magalhães Castelo, Assessora Acadêmica e Mariza Santos, Coordenadora do Apoio
Psicopedagógico, colaboradoras da CPA. O Professor Emannuel iniciou a reunião agradecendo o
trabalho de todos na execução da avaliação institucional de 2018.1. Prosseguindo foi explicado o
porquê da necessidade da presente reunião. A convocação teve como motivação principal a
necessidade de reflexão e avaliação de algumas políticas institucionais presentes no PDI da
instituição. O prof. Emannuel ponderou que as práticas exitosas, ao serem compartilhadas,
podem ser disseminadas e incluídas, devido a serem exitosas, na revisão das políticas
institucionais de ensino, extensão e pesquisa. A proposta, então, para debate na CPA foi inserir
ao término de cada semestre uma reunião de avaliação das políticas institucionais, envolvendo
todos os Coordenadores de Curso da IES e membros da CPA.

A Professora Mariza sugeriu trabalhar também as políticas para Inclusão e Direitos Humanos,
sugestão discutida pelos presentes como um ponto relevante a ser trabalhado na reunião
proposta. A professora Nélia avaliou positivamente a oportunidade da reunião proposta, para
gerar o intercâmbio de experiências entre os diferentes cursos e a possibilidade de
reestruturação das políticas institucionais a partir da experiência exitosa de um curso. Albert
complementou que todo esse processo, como em um ciclo PDCA, viabiliza o planejamento das
ações, acompanhamento e execução, bem como a proposição de novas ações, favorecendo a
integração e a melhoria contínua da equipe e comunidade acadêmica do curso.

O professor Emannuel, avaliou finalmente que, devido à grande variabilidade de horários dos
coordenadores, essa reunião deve acontecer de maneira extraordinária a cada semestre, de
acordo com a proposta de data que tenha maior confirmação de adesão dos coordenadores da
IES. Finalizou informando que a reunião será realizada a partir do próximo ciclo avaliativo, em
2018.2.
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