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ATA 11/2020 - MCH-DEN/MCH-DG/MCH/IFSULDEMINAS

Ata de Reunião – Ata 002/2020 – Aos 17 dias do mês de junho de dois mil e vinte, às 14horas,

via conferência no Google Meet: https://meet.google.com/saf-nrvp-hnc, foi realizada uma reunião

com os membros da Comissão Própria de Avaliação Institucional (CPA). Estiveram presentes os

seguintes membros da CPA Institucional:Antônio do Nascimento Gomes, Daniela Augusta

Guimarães Dias, Eli Fernando Tavano, Katia Alves Campos, Lílian Vanessa Silva, Luciano Pereira

Carvalho, Marcílio Silva Andrade, Maria Inês de Almeida Pelegrini, Paulo Roberto Labegalini,

Paulo Sergio de Souza e Renan Servat Sander.

Os assuntos tratados foram: revisão do cronograma das ações da CPA para o ano de 2020,

explicação sobre a construção do relatório institucional e a construção do novo questionário para

avaliar as dimensões (1, 6 e 7).Em relação ao cronograma das ações ficou decidido que assim

que todos os campi iniciarem o segundo semestre de forma presencial ou remota, a partir da

data do último campus a retornar, será a primeira semana do calendário de avaliação, com duas

semanas de divulgação e uma de aplicação do questionário, mas tudo dependerá do calendário

para o segundo semestre.

Outro assunto da pauta foi incluir uma forma de avaliação do ensino remoto que está

acontecendo desde o mês de março, os membros da CPA entendem que este momento pode e

deve ser avaliado, pois se tornou uma nova realidade para os campi. Professora Katia sugeriu

para a realização desta avaliação empregarmos a dimensão que avalia o atendimento aos

discentes, como forma de avaliarmos a oferta do ensino remoto. Os membros concordaram. O

próximo questionário ficará com as seguintes dimensões: 1. A missão e o plano de

desenvolvimento institucional, 6. Organização e gestão, 7. Infraestrutura física e o 9.

Atendimento ao discente, como forma de avaliar o ensino remoto. O questionário será enviado no

início do próximo semestre para avaliação das questões pelas comissões locais.

Prof. Paulo do campus Pouso Alegre comentou sobre a possibilidade de rever e pontuar quais

questões devem ser mantidas e quais devem ser modificadas, falou também de ter tempo para

fazer estas análises com mais tranqüilidade. Professora Kátia sugeriu disponibilizarmos as

questões utilizadas na última avaliação para que todas as comissões já possam rever e pontuar as

mudanças.Sugestão foi acatada por todos e a prof. Katia vai disponibilizar os arquivos.

Na sequência, profa. Daniela apresentou o relatório institucional, explicando os motivos de fazer

num modelo único e padronizado, sendo esta a proposta feita aos campi, onde cada campus faria

sua contagem e análise foi substituída somente pela análise dos gráficos que será compartilhada

com todos. O prazo para esta análise fica em aberto, pois ainda não sabemos quando e quais

serão os novos prazos para a submissão do relatório. Maria Inês comentou que está aguardando

uma Nota Técnica da SERES para a proposição de novas ações.

A professora Kátia informou sobre o projeto que ela desenvolve no campus Machado sobre o

acompanhamento de egressos,ligado a PROEX; e que o mesmo foi selecionado através de um

edital.Ela explica que o acompanhamento do egresso é incumbência da CPA, porque a nona

dimensão, segundo a legislação, apresenta o atendimento ao discente e ao egresso. E como esse

acompanhamento também é de interesse da PROEX, ela solicitou um estagiário para a CPA, para
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