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ATA CPA 002, DA SEGUNDA REUNIÃO
ORDINÁRIA E GERAL DA COMISSÃO PRÓPRIA
DE AVALIAÇÃO (CPA) DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
SUDESTE DE MINAS GERAIS – IF SUDESTE MG –,
REALIZADA EM 02/09/2013. ####################
Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e treze, na Sala 01 do Prédio Sede do Campus
Barbacena, localizado à Rua Monsenhor José Augusto, 204, Bairro São José, na cidade de
Barbacena, no Estado de Minas Gerais, realizou-se a 2.ª Reunião Ordinária e Geral da Comissão
Própria de Avaliação (CPA) do IF Sudeste MG, com início às nove horas, sob a presidência de
Alexandre Bartoli Monteiro, Professor do IF Sudeste MG, que iniciou os trabalhos do dia com boas
vindas aos seguintes membros, presentes à sessão: Geovani Gomes Martins, vice-presidente da
CPA, Ayres Nogueira Corrêa, Helenice Karina dos Reis, Leandro Eduardo Vieira Barros, Roselne
Santarosa de Sousa, e, Walessa do Nascimento Silva; apresentando, logo após, a justificativa de
ausência dos que informaram antecipadamente que não compareceriam nesta assembleia. Feito isso,
o Presidente elencou as demandas para uma primeira vista, e posterior ratificação de ordem,
alteração, e/ou cancelamento destas: Primeira Pauta: Apresentação e discussão dos
questionários de avaliação atualmente aplicados pelas SPAs em cada Campus; Segunda Pauta:
Apresentação do Software Lime Survey. O grupo então passou a estudar e debater as questões
dos questionários já existentes, avaliando aquilo que pode ser adequado à realidade de cada
Campus. Os representantes da SPA de Barbacena informaram o que foi discutido nas reuniões
realizadas durante o mês de agosto. O presidente Alexandre enfatizou a necessidade de a avaliação
contemplar também os alunos de todas as outras modalidades da instituição – integrados,
concomitantes, subsequentes, educação a distância –, dizendo ainda que devido às especificidades
dos Institutos Federais não faz sentido avaliar apenas os cursos superiores. Ele citou então os
documentos nos quais consta a necessidade, e os questionários de CPAs de outras instituições a que
teve acesso. Feitas as considerações de todos os presentes, o presidente Alexandre se comprometeu
a enviar, posteriormente, os modelos de questionários com as atualizações que contemplam as
novas demandas informadas. Em seguida, o presidente iniciou a apresentação do software Lime
Survey, mostrando todas as ferramentas disponíveis e como elas devem ser usadas para hospedar as
perguntas, aplicar e gerar os resultados dos questionários. Finalizando a apresentação do software, o
presidente da CPA lembrou a todos a importância dos questionários serem aplicados dentro dos
prazos estipulados, e os resultados serem apresentados à comunidade acadêmica, considerando que
os avaliadores do MEC sempre sugerem isso durante as visitas para Reconhecimento dos Cursos de
Graduação. Esgotada a pauta, o Presidente agradeceu novamente a presença e a dedicação dos
participantes desta assembleia e, como nada mais havia a acrescentar, encerrou-a as doze horas. E,
sendo o que havia a tratar e a relatar, eu, Walessa do Nascimento
Silva, nomeada Secretária desta reunião, lavrei a presente ata, que depois de posta em discussão e
aprovação na próxima reunião desta CPA, será assinada pelo Presidente em representação aos
membros desta Comissão. Barbacena/MG, dois de setembro de dois mil e treze. ###############
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