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ATA CPA 005, DA QUINTA 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 03/12/2013. ____________________
Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e treze, na Sala de Reuniões do Prédio Central do
Campus Rio Pomba, localizado na Avenida Doutor José Sebastião da Paixão, S/N.º, Bairro Lindo
Vale, na cidade de Rio Pomba, no Estado de Minas Gerais, realizou-se a 5.ª Reunião Ordinária e
Geral da Comissão Própria de Avaliação (CPA) do IF Sudeste MG, com início às dez horas, sob a
presidência de Walessa do Nascimento Silva, Técnico-Administrativa em Educação do IF Sudeste
MG, que iniciou os trabalhos do dia com boas vindas aos seguintes membros, presentes à sessão:
Aline Lucarelli Lavorato, Josimar Moreira Rocha, Geovani Gomes Martins, e, Leandro Eduardo
Vieira Barros, apresentando, logo após, a justificativa de ausência dos que informaram
antecipadamente que não compareceriam nesta assembleia. Feito isso, a Presidente apresentou a
Pauta Unica: Definição da logística de trabalho para elaboração do Relatório de Avaliação
Institucional 2013; todavia, ressaltou que outras demandas poderiam ser apresentadas pelos
presentes. E nesse momento, informou que pretende colocar as atas das reuniões em pasta
compartilhada on-line (Google Drive), sendo a manutenção desta de responsabilidade dela e da
Secretária da Comissão. Mencionou ainda que na Reitoria não existe um arquivo para serem
guardados os documentos da CPA. Também explicou sobre a necessidade de padronizarmos as
páginas das SPAs (Subcomissões Próprias de Avaliação) de cada Campus, seguindo o layout da
página da CPA da Reitoria. Sugeriu também que dentro da página das SPAs tenha um link para a
página da CPA e vice-versa. Informou que não teve como ir ao Simpósio de Avaliação Institucional
realizado em São Paulo, mas que irá ao próximo Simpósio, que será em Salvador. Em seguida, os
representantes dos Campi Juiz de Fora e São João del-Rei relataram mais uma vez a aplicação dos
questionários de avaliação. Nesse momento, Walessa falou da forma de apresentação do Relatório
de Avaliação Institucional do ano de 2012, ao que Leandro se manifestou dizendo achar que para o
relatório de 2013 devemos seguir o mesmo padrão do relatório anterior. Josimar então sugeriu que
fizéssemos o relatório em forma de gráfico, embora Leandro enfatizasse preferir que o mesmo fosse
feito em forma de tabelas, e que para o ano de 2014, podemos estudar a forma de apresentá-lo.
Após intensa discussão, ficou decidido que para o relatório de avaliação institucional de 2013 será
mantido o mesmo formato do relatório anterior, ou seja, na forma de tabelas. Discutiu-se também
sobre as pessoas que compõem a CPA e não tem comparecido às reuniões, e, nesse tocante,
Geovani sugeriu que façamos um documento ao professor Etienne, Pró-Reitor de Desenvolvimento
Institucional, solicitando que ele encaminhe ao Diretor Geral, questionamento à cerca do nãocomparecimento dos membros às reuniões. Leandro sugeriu que seja definida a data de dezessete de
fevereiro de 2014 para a entrega dos relatórios de avaliação dos Campi, coincidindo com a data da
próxima reunião da CPA, que acontecerá no Campus de São João del-Rei. Por fim, a Presidente
agradeceu novamente a presença e a dedicação dos participantes desta assembleia e, como nada
mais havia a acrescentar, encerrou-a as onze horas e trinta minutos. 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 reunião desta CPA, será assinada pela Presidente em
representação aos membros desta Comissão. Rio Pomba/MG, três de dezembro de dois mil e treze.
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