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ATA CPA 006, DA SEXTA 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 17/02/2014. ____________________
Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, na Sala de Multimeios, do Campus
São João del-Rei, localizado à Rua Américo Davim Filho, S/N.º, no Bairro Vila São Paulo, na
cidade de São João del-Rei, no Estado de Minas Gerais, realizou-se a 6.ª Reunião Ordinária e Geral
da Comissão Própria de Avaliação (CPA) do IF Sudeste MG, com início às treze horas e trinta
minutos, 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, Ayres Nogueira Corrêa, Cleiton Max da Silva,
Geovani Gomes Martins, Josimar Moreira Rocha, Leandro Eduardo Vieira Barros, Maria das
Graças Alves Costa, e, Roselne Santarosa de Sousa, apresentando, logo após, a justificativa de
ausência dos que informaram antecipadamente que não compareceriam nesta assembleia. Feito isso,
a Presidente elencou as demandas para uma primeira vista, e posterior ratificação de ordem,
alteração, e/ou cancelamento destas: Primeira Pauta: Repasse de informes obtidos no Seminário
Regional de Avaliação Institucional e Comissão Própria de Avaliação (CPA) 2013/Região
Nordeste; Segunda Pauta: Apresentação do Calendário de Reuniões Ordinárias 2014 para
apreciação e aprovação; Terceira Pauta: Apresentação dos relatórios de avaliação dos Campi;
Quarta Pauta: Ratificação da logística de elaboração do Relatório de Avaliação Institucional
2013; Quinta Pauta: Informes gerais e outras demandas que forem apresentadas pelos
membros presentes durante a sessão. Walessa começou a reunião falando sobre o Seminário de
Avaliação Institucional, dizendo os motivos que levaram à realização do seminário e explicou que
no site do INEP é possível acessar os trabalhos que foram apresentados. Ela falou que existem
algumas estratégias que podemos adotar para conseguirmos uma melhor adesão no preenchimento
dos questionários. Também citou algumas mudanças que deverão ser implantadas no que diz
respeito à Avaliação Institucional, tais como: agrupar os indicadores do SINAES por eixo e não por
competências, mudanças no perfil das pessoas que compõem a CPA, com a retirada dos
representantes da sociedade civil e discentes, e que a avaliação passaria a ser trianual. Leandro acha
que esta última mudança traria benefícios para a CPA, mas que um instrumento anual iria fazer falta
para que os Gestores pudessem avaliar possíveis falhas e corrigi-las. A Presidente ainda disse que
nada impede de continuar realizando a avaliação anual, mesmo que ela passe a não ser obrigatória.
Leandro perguntou sobre uma data para mudança das diretrizes, mas Walessa explicou que a
mesma ainda não foi definida. Em seguida, passou-se à definição do calendário das reuniões da
CPA para o ano de 2014. Leandro sugeriu que as reuniões poderiam ser realizadas por meio de
videoconferências, alternadas com sessões presenciais, e, desta forma, aproveitou-se o momento
para submissão do calendário de reuniões ordinárias, nas seguintes datas, sujeitas a mudanças ao
longo do ano de 2014: 11/03, 09/04; 08/05; 06/06, 07/07, 19/08, 10/09, 09/10, 07/11 e 01/12.
Considerando-se que os Campi ainda não haviam concluído seus Relatórios de Avaliação
Institucional, ficou definida a data de 28 de fevereiro para que todos enviem seus relatórios por email para a Presidente. Além disso, solicitar a presença do Pesquisador Institucional na próxima
reunião da CPA, prevista para onze de março, nas dependências do Campus Juiz de Fora. Ficou
combinado que a antecedência mínima para as convocações seja de ao menos setenta e duas horas.
Esgotada a pauta, a Presidente agradeceu novamente a presença e a dedicação dos participantes
desta assembleia e, como nada mais havia a acrescentar, encerrou-a às dezesseis horas e quinze
minutos. E, sendo o que havia a tratar, eu, Aline Lucarelli Lavorato, nomeada Secretária desta
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reunião, lavrei a presente ata, que após posta em discussão e aprovação na próxima reunião desta
CPA, será assinada pela Presidente em representação aos membros desta Comissão. São João delRei/MG, dezessete de fevereiro de dois mil e quatorze. ###################################
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