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Ata de Reunião – Ata 003/2020 – Aos 22 dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às

14:30horas, via conferência no Google Meet: https://meet.google.com/nkj-kjxh-rko, foi realizada

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

presentes os seguintes membros da CPA Institucional: Daniela Augusta Guimarães Dias, Erick

Akio Nagata, Katia Alves Campos, Lilian Vanessa Silva, Luciano Pereira Carvalho, Luiz Felipe

Gatto Santos Luz, Marcel Freire da Silva, Marcílio Silva Andrade, Maria Inês de Almeida

Pelegrini, Paulo Sergio de Souza e Renan Servat Sander.

Professora Daniela deu boas vindas e agradeceu a participação de todos, apresentou o estagiário

que está atuando junto a CPA, Luiz Felipe, e em seguida apresentou a pauta da reunião:  

- Registro em ata das alterações do cronograma de 2020, 

- Relatórios 2020

- Modelo de relatório usado nas questões remotas (Data Studio)

- Como e quando a avaliação de 2020?

- Resultado parcial da avaliação das atividades remotas

- Cronograma para análise das questões/dimensões

- Alteração de portaria.

Após apresentação da pauta, Daniela comentou sobre o registro em ata de decisões que foram

tomadas a partir de discussões no grupo de whatsapp da CPA Institucional como a avaliação

somente das atividades remotas sem as dimensões 1,6 e 7 que estavam previstas para o início do

semestre, o grupo entendeu que a avaliação ficaria muito extensa e que por estarmos todos

trabalhando de forma remota os resultados poderiam não refletir a realidade dos campi, como

por exemplo, o item 7 que avalia a infraestrutura física da instituição, não seria possível para os

alunos que ingressaram neste ano e ficaram apenas um mês e meio na instituição. Os membros

foram consultados sobre a inserção deste registro em ata e concordaram, assim como houve

acordo no grupo no período de tomada de decisões.

Na sequência, Maria Inês, falou da importância da CPA para a instituição, que houve

prorrogação para a inserção dos relatórios, ainda não existe uma data, mas orientou que fosse

publicado no site da instituição. Em relação as dimensões, a comissão tem autonomia na decisão

de como avaliar, mas que é necessário passarmos pela avaliação das 10 (dez) dimensões no

triênio, é importante que consigamos cumprir a legislação. Com a mudança do cronograma, com

o momento atípico que vivemos, a CPA não podia deixar de ter esse olhar e avaliar o ensino

remoto. Comentou também que antes da suspensão das atividades, a Pedagogia EAD ia passar

pelo processo de avaliação e que os trabalhos foram suspensos, e provavelmente assim que for

possível a primeira avaliação in loco será do curso de Pedagogia EAD.

Prof. Luciano comentou que o EMEC já sinalizou que estão tentando retomar os trabalhos de

avaliação dos cursos, ainda não existe uma data definida, mas existe uma sondagem para

reiniciar os trabalhos. Comentou também que para os avaliadores será muito bem visto as ações

da CPA, o cumprimento das diretrizes e avaliação do ensino remoto, isso ajudará na avaliação

dos cursos e também na avaliação da CPA.

Na seqüência, Daniela explicou sobre como finalizar o relatório de 2019, explicou que é uma

etapa bem simples, onde cada CPA local fará uma leitura dos resultados, os resultados foram



geradas através da escala de Likert, que consiste na soma das respostas dadas a cada item em

uma pesquisa de opinião. Nos gráficos existe uma pontuação de 0 a 5, onde de 0 a 3, em

vermelho que é considerado uma fragilidade, de 3 a 3,8 em amarelo dentro do esperado e acima

de 3,8 em verde é considerado como potencialidade. A partir da leitura, da identificação das

fragilidades, cada CPA deverá propor ações para a melhoria dos problemas identificados pela

avaliação da CPA. Pediu também uma leitura atenta ao texto, no sentido de contribuírem com a

escrita e para verificarem se algo deixou de ser tratado. No texto, também algumas partes em

destaque para o preenchimento de alguns dados e das informações mais recentes que foram

incluídas no relatório. Explicou também que todas contagens e cálculos estão disponíveis no

drive junto com o relatório.

Em seguida, foi mostrado o resultado parcial da avaliação do ensino remoto e solicitei ao grupo

para analisar as respostas, verificar a participação e se for necessário que prorroguem o período

de avaliação. Cada formulário foi compartilhado com os representantes de cada campus para que

consigam visualizar as respostas. Surgiu uma preocupação quanto ao número de respondentes,

comentei que a participação fica em torno de 30% a 40%, e alguns campi confirmaram essa

informação.

Aproveitando os resultados parciais da avaliação do ensino remoto, solicitei ao estagiário Luiz

Felipe, que mostrasse ao grupo a proposta de relatório para as próximas avaliações usando a

ferramenta Data Studio da Google. Luiz apresentou a ferramenta, apresentou também o relatório

feito por outra instituição como exemplo para seguirmos. Professora Katia perguntou se

conseguimos com esta ferramenta continuar usando a escala de Likert para as análises e Luiz

respondeu que sim, que conseguimos importar os dados da planilha, este cálculo será feito na

planilha, mas é possível importar. Professor Marcel perguntou sobre o relatório que precisa ser

postado no EMEC e explliquei que continuaremos a fazer o modelo em PDF, mas que

utilizaremos as telas geradas pela ferramenta Data Studio. A proposta foi aceita pelo grupo.

Outro assunto tratado foi sobre como e quando será a próxima avaliação, o grupo concordou em

não avaliarmos no segundo semestre de 2020, e fizemos uma readequação do cronograma para

conseguirmos cumprir a proposta inicial de avaliação do triênio. Em 2019 avaliamos as

dimensões 2, 5 e 9, faltam as dimensões 1,3,4,6,7,8 e 10. A proposta foi de reavaliarmos no

primeiro semestre de 2021, 4 dimensões e o ensino remoto, e no segundo semestre de 2021 mais

três dimensões. As dimensões serão discutidas e divididas no início do próximo semestre.

Para encerrarmos as avaliações de 2020, fizemos o seguinte cronograma:

- Relatório 2019 – entrega no final de outubro.

- Relatório do ensino remoto – entrega no final de novembro.

- Atualização das questões das dimensões 1,3,4,6,7,8,e 10 – Encontro em fevereiro de 2021.

Sobre a divisão das dimensões foi decidido que a atualização das questões, como em 2019

refizemos e simplificamos o questionário, faremos o mesmo com as demais dimensões, para isso,

vamos dividir as dimensões, uma para cada CPA local, e em fevereiro de 2021 finalizaremos todo

o questionário de avaliação, vamos também definir quais dimensões serão avaliadas no primeiro

e segundo semestre. As questões serão dividas e enviadas aos membros do grupo.

O último assunto da pauta foi a solicitação de portarias que passaram por mudanças para

atualização da portaria da CPA institucional, os campi de Carmo de Minas, Poços de Caldas e

Muzambinho compartilharam suas portarias no drive da CPA.

Prof. Daniela  agradeceu novamente a participação e contribuição de todos e nada mais havendo

a tratar, a reunião foi encerrada e esta ata foi lavrada, com a assinatura de todos.

Machado, 22 de setembro de 2020.
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