SESSÃO 022 – 5ª. REUNIÃO ORDINÁRIO
•
•
•

Início da Reunião: 9h45.
Término da Reunião: 11h30.
Presentes: Elizabeth Rodrigues, Daniel Teixeira de Menezes; Josimar Moreira Rocha;
Vânia; Andréa Procópio Lourenço; Juliana Brito de Souza; Diogo Pereira Matos, José
Honório

1. A prof. Beth confirmou a capacitação com o professor Assis Leão sobre Avaliação
Institucional:
•
•
•

a prof Beth informou à cerca dos e-mails trocados com ele, e que lhe passou sobre nossos
anseios, demandas, projeto para o ciclo 2013-2015, entre outras coisas;
a capacitação será destinada a membros de CPA e SPAs, mas terá também para alunos de
graduação ligado às SPAs, diretores de ensino e/ou coordenadores de graduação;
Walessa sugeriu ainda a participação de outras pessoas que não estejam vinculadas às
comissões ou a graduação; Beth sugeriu participação de servidores dos demais campi.

2. O prof. Honório iniciou a explanação a respeito do trabalho realizado no LimeSurvey:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

o servidor está preparado para receber os links do programa;
o convite à participação pode ser feito por e-mail a docentes e TAES;
os discentes serão levados;
problemas na consolidação da estatística;
variação de parâmetro, com indicação de Campus definido e não-modificável;
os links que serão enviados aos professores e TAES serão personalizados por Campus;
questionários aplicados serão com base no período de a todos os TAES, com todos os alunos
de graduação; e, professores que atuaram na graduação em 2014 e 2015;
roteiro e pendências do processo (1. Criação dos questionários por grupo; 2. Configuração
dos emails de respostas e convites; 3 - Cadastro dos e-mails; 4 - Geração dos tokens; 5 Definição dos parâmetros globais; 6 - Ativação dos questionários; 7 - Envio dos convites; 8 Realização dos preenchimentos; 9 - Fechamento dos questionários; 10 - Geração das
estatísticas);
Aline Lucarelli e a SPA Juiz de Fora auxiliarão o prof. Honório;
nome+sobrenome+e-mail p/ lista de e-mails de docentes e TAES;
cronograma para as SPAs.
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