ATA DE REUNIÃO DA CPA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018

Ao vigésimo oitavo dia do mês de novembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), na sala da CPA,
realizou-se reunião ordinária da Comissão Própria de Avaliação. Presentes os novos integrantes
da CPA recentemente nomeados: Helena Stela Sampaio (Representante Docente), Fátima Nélia
Magalhães

Castelo

(Representante

técnico-administrativo),

Rafael

Nogueira

Holanda

(Representante técnico-administrativo), Francisco Diego Costa da Silva (Representante
Discente), Victoria Karin de Oliveira (Representante Discente) e Cristiano Teixeira de Oliveira
(Representante da Sociedade Civil).
O Professor Emannuel iniciou a reunião apresentando o Projeto da CPA de 2018, explicando o
trabalho realizado a cada semestre através com os slides de apresentação da CPA, informando
sobre todos os passos da avaliação institucional realizados até a presente data de maneira a
ambientar todos os novos participantes da comissão. Prosseguindo foi explicada a pauta da
presente reunião, que é analisar os insumos obtidos pela CPA dos instrumentos de avaliação,
cujos dados já foram dispostos em relatórios pelo sistema, para gerarmos as propostas de
melhorias para a IES.
O professor Emannuel, informou que a participação do corpo discente teve percentual dentro
das expectativas, e que as participações do corpo docente e corpo técnico administrativo devem
ser reforçadas por mais iniciativas, visto que seus números ainda podem melhorar, por se
tratarem de colaboradores da IES.
A Comissão então se debruçou sobre relatórios e insumos da avaliação institucional. A
abordagem realizada foi baseada em avaliar os itens dos relatórios que tiveram maior número
de comentários, por terem a possibilidade de feedbacks construtivos dos partícipes mais
próximos das realidades apresentadas. Em seguida, seguiu-se com a análise dos trechos dos
relatórios que apresentam notas mais baixas, para verificar as deficiências apresentadas e gerar
sugestões de melhorias baseadas nas situações de insatisfação.
Nessa reunião gerou-se o maior número de sugestões de melhorias sobre os principais pontos
abordados visando a administração do tempo da reunião para compor o relatório de Avaliação
Institucional de 2018, bem como o relatório Síntese de 2018. Foi reforçado sobre a reunião com
as coordenações sobre avaliação das Políticas Institucionais que será realizada em dezembro.
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