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ATA 4/2019 - MCH-CGE/MCH-DDE/MCH-DG/MCH/IFSULDEMINAS

Ata de Reunião – Ata 001/2019 – Aos 23 dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às
14 horas e 30 minutos, via web-conferência do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Campus Machado, foi realizada uma reunião com os
membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA) institucional. O professor Luciano
Pereira Carvalho apresentou a nova coordenação CPA institucional, prof. Daniela
Guimarães. Prof. Daniela deu boas vindas e se apresentou  aos presentes na web-
conferência. Os assuntos tratados foram: a avaliação que será realizada em 2019 manterá
o mesmo formato do ano anterior, solicitaram sugestões das comissões locais para a
construção de um novo formato para os próximos anos. Para estimular a participação,
propuseram bonificar o aluno que participar da avaliação, como horas de AACC por
exemplo. Outra proposta, a ser estudada, seria a realização de um sorteio para quem irá
participar para se ter uma amostra estatisticamente válida, sugerida pela professora Kátia
Campos. Professora Verônica sugeriu a criação de um material de divulgação da CPA . Os
professores Luciano e Verônica se dispuseram a pesquisar sobre o material de divulgação.
Pedimos aos presentes que junto às comissões locais, fosse feita uma revisão no
questionário atual com pequenas alterações para a avaliação de 2019. Ao final
disponibilizamos um cronograma de ações da CPA 2019.

23/10 - 1ª Reunião CPA Institucional

23 a 05/11 – Prazo para os membros da CPA Institucional se reunirem com as CPAs Locais
e discutirem os questionários. Ver possibilidades de otimizar as questões.

06/11 – 2ª Reunião CPA Institucional (web-conferência). 

- Fechamento do questionário e inicio do processo de aplicação;

- Fechamento do material de divulgação.

07 a 14/11 – Prazo para mobilização junto aos Coordenadores de Curso.

18 a 29/11 – Prazo de aplicação dos questionários

11/12 – 3ª Reunião da CPA Institucional

- Compilação dos dados;

- Cronograma para elaboração do relatório.

Ações paralelas:

- Material de divulgação

- Verificar sobre a possibilidade de contar como ACC

- Verificar sobre a possibilidade do sorteio

- Elaboração Ata da 1ª reunião (SUAP)

Nada havendo mais a tratar, a reunião foi encerrada e a ata foi lavrada por mim, Daniela
Augusta Guimarães Dias com a assinatura de todos os presentes.

Machado, 23 de outubro de 2019.
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