MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
IF SUDESTE MG – REITORIA
www.ifsudestemg.edu.br
cpa@ifsudestemg.edu.br
________________________________________________________________________________________________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ATA CPA 004, DA QUARTA 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 06/11/2013. ____________________
Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e treze, na Sala de Reuniões da Unidade Barra do
Campus Muriaé, localizada à Avenida Monteiro de Castro, 550, Bairro Barra, na cidade de Muriaé,
no Estado de Minas Gerais, realizou-se a 4.ª Reunião Ordinária e Geral da Comissão Própria de
Avaliação (CPA) do IF Sudeste MG, com início às treze horas e trinta minutos, inicialmente sob a
presidência interina de Geovani Gomes Martins, Professor do IF Sudeste MG, que iniciou os
trabalhos do dia com boas vindas aos seguintes membros, presentes à sessão: Aline Lucarelli
Lavorato, André Luiz Cardoso Silva, Ayres Nogueira Corrêa, Beatriz Gonçalves Brasileiro,
Geovani Gomes Martins, Josimar Moreira Rocha, Leandro Eduardo Vieira Barros, Rafael Ramos
de Almeida, 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 então Presidente elencou as demandas para uma primeira vista, e posterior
ratificação de ordem, alteração, e/ou cancelamento destas: Primeira Pauta: Escolha do novo
presidente da CPA; Segunda Pauta: Comentários sobre a aplicação dos questionários nos
Campi; Terceira Pauta: Deliberações e distribuição de tarefas para consolidação geral dos
dados obtidos e elaboração do Relatório CPA 2013; e, Quarta Pauta: Informes gerais. Num
primeiro momento, Walessa pediu a palavra e mostrou alguns documentos e legislações a respeito
da Avaliação Institucional/SINAES, que o ex-membro Alexandre havia repassado a ela, e se
comprometeu a enviá-los por e-mail, bem como a ata da última reunião. Ainda em fala, solicitou
uma inversão dos itens da pauta, por achar melhor que a eleição do Presidente da CPA fosse
deixada por último. Geovani lembrou à Walessa que ela deverá pedir ao Alexandre a senha do email da CPA e do Sistema e-MEC, caso lhe tenha sido repassada. Pedindo novamente a fala,
Walessa informou que em conversa telefônica com o Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional,
professor Ethiene, que este fez recomendações a respeito do Relatório de Avaliação Institucional, a
ser elaborado pela CPA, solicitando que seja feito um documento consolidado de todos os Campi
do IF Sudeste MG, pois, ainda segundo ele, os relatórios anteriores vêm sendo criticados, por
apresentarem os resultados de cada Campus separadamente. Nesse ponto, Leandro disse discordar
da sugestão do Pró-Reitor, argumentando que se fizesse um relatório único, corria-se o risco de
mascarar as particularidades de cada Campus. Walessa sugeriu então, que se consultasse o que foi
falado a respeito da CPA no relatório apresentado pelo MEC, quando da avaliação do curso de
Química, do Campus Barbacena, posto que na avaliação do referido curso, a crítica com relação à
CPA foi quanto a uma melhor divulgação dos resultados da Avaliação Institucional. Ainda a esse
respeito, o presidente em exercício também sugeriu que no site de cada Campus tenha um link
visível com os resultados das Avaliações. Em seguida, passou-se à definição do novo Presidente da
CPA, sendo recordado que o professor Alexandre Bartoli deixou a função, e até então o professor
Geovani a assumira provisoriamente. Após ampla discussão, Walessa, representante técnicoadministrativa do Campus Barbacena, foi eleita por aclamação como a nova Presidente da CPA,
mantendo-se na Vice-Presidência o professor Geovani, e passando Aline, à Secretaria da Comissão.
Posteriormente à eleição, os representantes de cada Campus relataram o andamento da aplicação
dos questionários: (i) tanto em Barbacena, como em Muriaé e em Rio Pomba a aplicação não foi
realizada até o momento; (ii) a representante do Campus Juiz de Fora apresentou os resultados da
aplicação dos questionários de Avaliação Institucional, informando que para tal eles se valiam do
software Lime Survey para gerar os questionários, aplica-los e obter os dados aptos à análise; (iii). o
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Campus São João del-Rei relatou que também já aplicou os questionários, porém, utilizou os do
tipo ”Google Docs” na geração destes. Face toda essa exposição, foi consenso que o ideal seria
buscar uma capacitação para os membros da Comissão passassem a usar o Lime Survey, a fim de
que o mesmo possa ser instalado na Reitoria, e assim ser utilizado amplamente por todos os Campi
na aplicação dos próximos questionários. E com relação à mudança aventada na forma de elaborar o
Relatório de Avaliação Institucional do IF Sudeste MG, ficou decidido que o mesmo continuará
sendo elaborado da forma como foi feito anos anteriores, ou seja, um relatório com os resultados de
cada Campus separadamente. Antes do encerramento, a recém-empossada Presidente, comentou
sobre uma capacitação promovida pelo MEC com temática na Avaliação Institucional, ainda nesse
fim de ano, da qual dois membros poderão participar, ficando definidos que, em caso de concessão
de recurso para tal, que participariam a Presidente Walessa e o técnico-administrativo Rafael, posto
sua formação e cargo serem na área da Informática, vital para o bom andamento dos trabalhos da
Comissão. Por fim, a nova Presidente agradeceu a presença e a dedicação dos participantes desta
assembleia e, como nada mais havia a acrescentar, encerrou-a as dezesseis horas. E, sendo o que
havia a tratar, eu, Aline Lucarelli Lavorato, nomeada Secretária desta reunião, lavrei a presente ata,
que depois de posta em discussão e aprovação na próxima sessão desta CPA, será assinada pela
Presidente, em representação aos membros desta Comissão. Muriaé/MG, seis de novembro de dois
mil e treze. ######################################################################
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