Ata da

Reunião Ordinária da Comissão Própria de Avaliação

Aos quatorze dias do mês de maio 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:
Aline_____________________ (Juiz de Fora), Geovani Gomes Martins (Rio Pomba),
Juliana Brito de Souza (São João del – Rei ) e Walessa do Nascimento Silva (Presidente
da Comissão/ Campus Barbacena).
Com a palavra, a Presidente da CPA explicou que durante uma reunião que teve com
o Reitor expôs alguns problemas vivenciados por esta Comissão, a saber: o

baixo

quórum em virtude do excesso de trabalho dos membros; o pouco reconhecimento do
trabalho da CPA em âmbito institucional. O Reitor então propôs que tais problemas sejam
apresentados na reunião do Colégio de Dirigentes que acontecerá no dia 16 de junho de
2015. Na sequência, o assunto abordado foi o recredenciamento do IFSEMG e os
documentos essenciais para tal procedimento a começar pelo Plano de Ação. Aline
considerou que este documento deve ser específico de cada Câmpus e que a CPA
precisa elaborar um plano de ação que integre todos os campi. Ponderou que a CPA é
autônoma e deve agir com independência. O Prof. Geovani reiterou esta independência.
Walessa propôs que a CPA elaborasse o Plano de Ação do IFSEMG, o que foi
contestado pelo Prof. Geovani que entende que tal atitude não é objetivo da CPA. Para
ele, a CPA tem como objetivo realizar a avaliação institucional tão somente. “O PDI deve
estar adequado à satisfação da avaliação do questionário”, afirmou o professor.
Com a palavra, Aline afirmou ser preciso que os diretores entendam o que é a
avaliação institucional. Cada vez mais, segundo ela, as SPAs deverão considerar os
relatórios parciais. Só ao final de três anos, teremos um relatório final. Geovani considerou
ser a sensibilização para a aplicação do questionário da SPA uma fraqueza. Ele destacou
o mérito do Câmpus Rio Pomba que obteve nota 5 no curso de Agroecologia a distância
(relatório preliminar) e sugeriu uma maior divulgação das atas para que a comunidade
acadêmica tenha ciência do trabalho da CPA.
Walessa apresentou o roteiro para o Relatório de Autoavaliação Institucional.
Ressaltou que, anteriormente, este relatório abrangia 10 dimensões. Atualmente, são 5

eixos. A Pró-Reitoria de Pesquisa realizará um seminário que abordará estas questões.
Na sequência, Aline sugeriu que devemos focar mais nos aspectos deficitários
apresentados pelos questionários. Por sua vez, Geovani considera ser importante
focarmos nos 5 eixos dos questionários, haja vista a transitoriedade de nossos alunos.
Ainda de acordo com o Prof. Geovani, com o PDI e o relatório da SPA, o gestor
administra qualquer escola. Aline sugeriu que o próximo questionário da SPA seja
aplicado em setembro.
As últimas considerações da reunião foram as seguintes: cada Câmpus deverá
imprimir 5 cópias do seu relatório e divulgá-las; o mandato da CPA será até novembro;
Walessa ficou encarregada de enviar e-mails propondo a leitura de alguns documentos
sobre os quais todos deverão enviar sugestões posteriormente.
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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