Ata da vigésima seção da Reunião Ordinária da Comissão Própria de Avaliação - CPA

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de 2015, às nove e trinta horas, reuniu-se, no
Auditório 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 Lucarelli Lavorato, Josimar Rocha, Juliana Brito de Souza e Walessa do Nascimento
Silva. Além destes membros da CPA, estavam presentes a Pró-Reitora de Ensino, Prof.ª
Maria Elizabeth Rodrigues e o servidor José Honório Glanzman. O assunto inicial foi a
importância da Comissão Própria de Avaliação no Projeto de Avaliação Institucional. A
Pró-Reitora destacou que a oferta de cursos superiores no âmbito do IFSEMG é ainda
recente. Disse que a CPA dispõe de autonomia e que ela estava lá, juntamente com o
servidor José Honório, vulgo, Dedé, para dar apoio aos trabalhos desta Comissão. Ainda
com a palavra, a Prof.ª Beth destacou a necessidade de a CPA trabalhar os dados de sua
responsabilidade de modo mais unificado até mesmo para que seja possível à gestão
demandar o plano de ação com maior clareza. Ressaltou que esse encaminhamento foi
dado pelo Colégio de Dirigentes, por ocasião da apresentação do Relatório de 2014 ao
reitor e aos demais gestores. Na sequência, salientou a necessidade de um projeto de
autoavaliação institucional.Com a palavra, Walessa observou que as próximas avaliações
das SPAs e da própria CPA serão por eixos; que dentro de um projeto de autoavaliação
institucional, planeja-se que o primeiro eixo a ser contemplado abrangerá aspectos
relacionados à infraestrutura, avaliação do ano de 2015. Houve discussão se na próxima
avaliação, seriam englobados os cursos de pós-graduação; após discussões, decidiu-se
que a avaliação da CPA no corrente ano contemplará os cursos de graduação,
permanecendo
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planejamentos futuros, em momento em que o processo de avaliação estiver mais
consolidado. Por sua vez, Dedé pontuou que houve uma evolução do instrumento de
avaliação, “questionário”, ao longo dos últimos anos no âmbito do IF Sudeste MG.
Destacou a necessidade de cada vez mais, a comunidade acadêmica ser sensibilizada
para que tenhamos um número cada vez maior de respondentes. Isso porque, como em
qualquer pesquisa, o baixo número de respondentes pode “mascarar” uma determinada

situação. Novamente com a palavra, a Prof.ª Beth disse que irá apoia a CPA, se
colocando como interlocutora para apresentação de demandas no Colégio de Dirigentes;
ressaltou que, após a concretização do Projeto de autoavaliação para os próximos 3 anos,
demandará a apresentação em reunião deste colegiado. Lembrou que especificidades
devem ser consideradas, haja vista que somos uma Instituição multicampi, mas que
entende ser possível trabalhar as questões de forma mais unificada e generalizada, a fim
de que se tenha, realmente, uma visão da instituição, coadunando com as demandas da
SERES/Inep. Ressaltou, ainda, a fala da Profª Claudia Griboski, no Seminário, dizendo
que a avaliação externa vai se dedicar mais acirradamente para as ações da CPA no
processo de autoavaliação. Disse que a Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior - SERES alterou o modelo de relatório institucional de todas as
instituições de ensino – o que permite a elaboração do questionário de modo a abranger
eixos específicos e, ao longo de três anos, terá contemplado todos os eixos propostos por
mencionada Secretaria. Após discussões, ficou acordado que Dedé se comprometeu a
programar o software LIME SURVY, para este fim, de maneira que a avaliação
institucional seja instalada em um servidor único (banco de dados), que permitirá aos
docentes e técnicos do IF Sudeste MG responderem os questionários de seus respectivos
computadores, que se tenha um questionário único, que haja possibilidade de
extratificação de relatórios por campus, identificando os segmentos (TAES, docentes e
discentes), que identifique o curso dos alunos respondentes; que sejam criados perfis os
membros da SPAs administrarem suas tarefas. Também cogitou ser interessante a
possibilidade do respondente interromper o preenchimento do questionário e, depois
retomá-lo. Já os discentes continuarão a responder o questionário proposto pelas SPAs
nos laboratórios dos campi. Por fim, os presentes deliberaram sobre as seguintes datas
para prosseguimento e discussão do trabalho da Comissão Própria de Avaliação:
• 25 de setembro: data limite para Walessa enviar as perguntas para os membros da CPA
com o intuito de que os mesmos opinem e aprimorem as mesmas;
•01 de outubro de 2015: data da próxima reunião da CPA para finalizar o questionário;
• 02 de outubro de 2015: data limite para a Comissão Própria de Avaliação enviar as
perguntas que comporão o questionário para Dedé;
• 09 de outubro de 2015: Dedé fechará o ambiente do line survey;

• 16 a 27 de novembro – os docentes, discentes e TAES, envolvidos nos cursos de
graduação, deverão responder ao questionário no âmbito de cada campus.
Na sequencia, passou-se a apreciar a minuta do Projeto de autoavaliação institucional,
inspirado em modelo do IFNMG, com inserções de textos específicos de nossa instituição,
para complementação pelos demais membros da CPA. Beth enfatizou que, ao término
desse Projeto, deverá ser apresentado em reunião do Colégio de Dirigentes. Ressaltou a
necessidade de elaboração desse projeto, já que é uma solicitação no formulário
eletrônico do e-mec, para o processo de recredenciamento. Que na visita dos avaliadores
para o recredenciamento, este é um documento a ser apresentado.
Por fim, Beth se dispôs a subsidiar a CPA e as SPAs em eventuais problemas
operacionais. Comprometeu-se também a trabalhar para uma maior visibilidade desta
comissão e de suas respectivas subcomissões. Reiterou a importância da autoavaliação
institucional e da coerência entre as informações apresentadas no portal e-mec e dos
respectivos documentos comprobatórios, bem como da viabilidade da elaboração dos
Planos de Ação, por parte dos gestores, em consonância com o PDI. Nada mais havendo
a tratar, Walessa encerrou a reunião e, eu, Juliana Brito de Souza, lavrei a presente ata
que segue assinada pelos presentes.

Aline Lucarelli Lavorato

_________________________________________

Josimar Rocha

_________________________________________

Juliana Brito de Souza

_________________________________________

Walessa do Nascimento Silva

__________________________________________

Maria Elizabeth Rodrigues

__________________________________________

José Honório Glanzman

__________________________________________

