Ata da 21ª Sessão – 4ª Reunião Extraordinária da Comissão Própria de Avaliação

Aos seis dias do mês de outubro 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, Francisco
Frederico Pelinson Arantes, Geovani Gomes Martins, Juliana Brito de Souza e Walessa do
Nascimento Silva. Além destes membros da CPA, estava presente a Pró-Reitora de Ensino, Prof.ª
Maria Elizabeth Rodrigues. Foram justificadas pela Presidente da Comissão as seguintes
ausências: Prof. Josimar (Barbacena), Vânia (Muriaé) e Rafael (Muriaé). A Comissão

prosseguiu com a análise e discussão das questões do questionário a ser aplicado pela
Instituição, semestralmente, por determinação legal. A Profª Beth disse que apresentará
as recentes discussões e o Projeto de Autoavaliação Institucional ao Colégio de Dirigentes
na reunião do dia 15 do corrente mês e se comprometeu a realizar uma revisão final. O
cronograma que orienta todo o processo do questionário em comento foi construído e fará
parte do Projeto referido. Foi deliberado que as perguntas do questionário serão
apresentadas como anexo do Projeto de Autoavaliação Institucional, na dimensão
avaliada em 2015, e que, as questões das outras dimensões serão inseridas, quando da
aprovação em reuniões posteriores, como adendo ao projeto em outros anexos. Walessa
projetou para apreciação de todos os presentes a apresentação (introdução) do Projeto de
Autoavaliação do IFSEMG que fora elaborado pela Aline elencando as competências da
CPA e da SPA. O histórico da Instituição foi retirado do PDI. A Prof.ª. Beth sugeriu uma
data para leitura e envio de sugestões posteriores. Walessa reiterou que o questionário
deste ano contemplará questões sobre infraestrutura. A Comissão estabeleceu a data de
16 de junho de 2016 para a apresentação do relatório de avaliação 2015 ao Colégio de
Dirigentes. Na sequência, Professora Beth propôs a confecção de um folder para
sensibilizar a comunidade acadêmica do IFSEMG a respeito da importância da avaliação
realizada pela CPA. Ela também disse que caso o Campus não tenha condições de
divulgar o folder, ela própria poderia buscar recursos junto à Reitoria. Disse que
conversará com os Diretores de Ensino sobre a importância da CPA, haja vista que o
maior demandante desta Comissão é o setor de ensino. Deixou claro que os dirigentes de
ensino não farão nenhuma interferência na autonomia desta Comissão, limitando-se a
apoiá-la. De maneira alguma, também coletarão dados ou participarão da análise dos
dados e da elaboração do relatório, a menos que seja solicitado seu apoio. Prof. Geovani
reiterou a autonomia da CPA. Ponderou sobre a importância de mudança na duração dos

mandatos dos membros desta comissão, tendo em vista que o relatório agora é trienal.
Sendo assim, propôs a alteração da duração dos mandatos dos membros da CPA para
três anos. Prof.Geovani relatou problemas que já vivenciou quando intimava a
comunidade acadêmica a responder o questionário, levando os discentes ao laboratório e
fazendo listas de presença. Disse que, posteriormente, foi orientado a enviar o
questionário por e-mail e a não elaborar listas de presença. Por conseguinte, houve o
declínio do número de respondentes do questionário da SPA no Campus Rio Pomba.
Segundo ele, os avaliadores do MEC já requereram listas de presença. Prof.ªBeth
ponderou que o IFSEMG adquiriu uma dimensão estratosférica em um curto período de
tempo. Sendo assim, é necessária a informatização de todo o processo que envolve o
questionário da CPA, bem como procedimentos eficientes de sensibilização e motivação.
Aline argumentou que não é obrigatório que o aluno responda o questionário em comento.
Voltando a deliberarem sobre datas, os presentes definiram o dia 19 de fevereiro de 2016
como data limite para que as SPAs enviem os respectivos relatórios parciais para que
Walessa possa compilar os mesmos. Após a compilação dos relatórios pela Presidente,
Walessa, a CPA se reunirá no dia 03 de março. Prof.ªBeth disse que o Reitor já
disponibilizou um bolsista para apoiar o servidor Dedé, caso ele necessite. A finalização
do relatório 2015 de todo o IFSEMG deverá acontecer até o dia 21 de março de 2016. A
postagem no site do e-mec será até o dia 31 de março do próximo ano. A Pró-Reitora
propôs uma capacitação a ser realizada por alguém com expertise em autoavaliação.
Todo o grupo ficou empolgado com a proposta, considerando-a muito pertinente. A
primeira semana de dezembro é o período provável para a realização deste evento de
capacitação das CPA e SPAs. Prof. Geovani sugeriu que além do folder, a divulgação do
questionário das SPAs também aconteça também através de banner. Prof.ª Beth
considerou ser importante realizar um trabalho com os coordenadores de cursos de
graduação. Aline sugeriu um trabalho intenso com os representantes de turma dos
diferentes cursos superiores, haja vista que os alunos costumam desenvolver entre eles
uma relação de apoio e cumplicidade. Assim, acredita que alunos venham a responder o
questionário por incentivo de colegas. Dando continuidade à reunião, Walessa ponderou
que estudou cada questionário tendo em vista os diferentes segmentos humanos que
compõem a comunidade acadêmica (docentes, discentes e técnicos). Ela separou 19
itens sobre infraestrutura que estariam praticamente iguais entre os campi. A Comissão
discutiu itens como: atenção à saúde do estudante, reprografia, condições adequadas ao
ambiente educacional, salas de aula. Foram discutidas e reelaboradas 12 questões para o
segmento técnicos administrativos; 19 questões tanto para o segmento docente quanto
para o segmento discente. Nada mais havendo a tratar, Walessa encerrou a reunião e, eu,
Prof.ª Juliana Brito de Souza, lavrei a presente ata que segue assinada pelos presentes.
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