Ata da 3.ª Reunião Extraordinária da Comissão Própria de Avaliação

Aos

dias do mês de março de 2015, às nove e trinta horas, reuniu-se, na

Sala ---------- da Reitoria

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do

Sudeste de Minas, a Comissão Própria de Avaliação, com a presença dos seguintes
membros: Carla Gomes Teodoro Fernandes (Muriaé), Juliana Brito de Souza (São João
del – Rei ), Rafael Ramos de Almeida (Muriaé) e

Walessa do Nascimento Silva

(Presidente da Comissão/ Campus Barbacena). Com a palavra, a Presidente da CPA
Walessa fez as seguintes ponderações:
-

Informe geral: as atas das SPAs deverão adotar o padrão estipulado pela Reitoria;
Abel socializará o modelo em comento;

-

o MEC ampliou a vigência dos mandatos da CPA e das SPAs de dois para três
anos;

-

membros que justificaram ausência nesta reunião: Aline (Juiz de Fora); Ayres,
Geovani, Éder, Josimar. Os demais membros ausentes não se manifestaram.
Na sequência, Carla, Rafael e Juliana relataram sobre a aplicação dos

questionários nos Campus de Muriaé e São João del – Rei. Destaque-se que, no
Campus Muriaé, a opção metodológica pelo questionário implicou em baixo retorno por
parte dos respondentes.
Novamente com a palavra, Walessa observou que os dados oriundos da aplicação
do questionários devem ser expostos em locais de fácil visualização por parte da
comunidade acadêmica.

Também é muito recomendável que os resultados do

questionário sejam organizados por cursos. Como o Campus São João del – Rei
adotou uma metodologia que inviabiliza esta separação, Walessa se prontificou a
inserir no questionário deste município os seguintes dizeres: “a SPA optou por utilizar o
google.docs. Assim, o resultado apresentado considera os cursos de Logística,
Tecnologia da Informação e Letras indistintamente”.
Walessa relatou sobre a necessidade do envio do relatório até 25 de março de
2015. Posteriormente, a CPA votou um calendário de reuniões até julho do corrente
ano. As datas apresentadas e votadas pelos presentes são as seguintes: 30 de março,
24 de abril, 14 de maio, 19 de junho, 8 de julho. Ficou estipulado que as convocações

para mencionadas reuniões acontecerão com antecedência mínima de sete dias
corridos, ressalvadas as convocações extraordinárias.
Finalmente, os presentes ressaltaram a importância de que todos os integrantes
tenham pelo menos quatro horas semanais para se dedicarem a esta Comissão
Própria de Avaliação. Consideraram também a possibilidade de algumas reuniões
acontecerem por vídeo-conferência.
Nada mais havendo a tratar, Walessa encerrou a reunião e, eu, Juliana Brito de Souza,
lavrei a presente ata que segue assinada pelos presentes.
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