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ATA 5/2019 - MCH-CGE/MCH-DDE/MCH-DG/MCH/IFSULDEMINAS

Ata de Reunião – Ata 002/2019 – Aos 6 dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às
14 horas, 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. A professora Daniela deu boas vindas e
agradeceu a participação de todos. Os assuntos tratados foram os seguintes:

Devido ao tempo para aplicação do questionários foram feitas as seguintes propostas para

a avaliação em 2019:

1. Aplicar somente algumas dimensões do questionário, este processo já foi feito no

campus  de 2015 a 2018 e a avaliação aconteceu no seguinte formato:

Dimensões da avaliação: 

}1. A missão e o plano de desenvolvimento institucional.

}2. Política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas

de operacionalização.

}3. Responsabilidade social.

}4. Comunicação com a sociedade.

}5. As políticas de pessoal.

}6. Organização e gestão.

}7. Infraestrutura física.

}8. Planejamento e avaliação.

}9. Políticas de atendimento aos estudantes.

}10. Sustentabilidade financeira.

Dimensões atribuídas nos eixos  e Avaliações no IFSULDEMINAS (2015 a 2018)

2015 - 2,5 e 9.

2. Dessa forma, começaremos um novo ciclo  em 2019.  Se todos estiverem de acordo com

este formato, eu a professora Katia faremos o questionário e enviaremos os links até o dia

18/11. Podemos começar pelas dimensões 2, 5 e 9? Ou pelas dimensões que apresentaram

fragilidades na última avaliação? 

3. Nos próximos dias faremos a mobilização com os coordenadores de curso e com os

alunos representantes de turma para a divulgação da avaliação da CPA.

4. A ideia é pedir para que um coordenador que passou recentemente por avaliação do

MEC, que possa falar da importância da avaliação feita pela CPA, podemos usar um

espaço em uma reunião de coordenadores.

5. Outra proposta é envolver os alunos, representantes de turma nessa divulgação.
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