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ATA DE REUNIÃO
 

Ao oitavo dia de novembro do ano civil de dois mil e vinte e um (08/11/2021), segunda-feira, às dez horas, por vídeo conferência, realizou-se a reunião
da Comissão Própria de Avaliação – CPA do Câmpus de Itaquaquecetuba. Participaram da reunião os servidores Petrônio Cabral Ferreira, Renan Luis
Fragelli, Thiago Silva Augusto da Fonseca, Fernanda Ferreira da Silva, Edilson Hourneaux, Juliano Dias Pereira e a discente Stefany Gabriel dos
Santos.  I. ABERTURA DA REUNIÃO: O professor Petrônio, presidente da comissão, iniciou dando as boas-vindas a todos. II. DISCUSSÕES: O
professor Petrônio iniciou a reunião apresentando como os dados devem chegar, com os gráficos já prontos. Após isso, propôs de analisarmos o
relatório anterior (2021 – exercício 2020) e, com isso, já nos prepararmos para a confecção do próximo relatório (exercício 2021). Os membros da
CPA aceitaram e, então, as discussões acerca do tema foram realizadas. Dentro das discussões, destacam-se: apresentação dos tópicos introdutórios,
apresentação dos 5 eixos avaliados mais a meta-avaliação; explicação sobre os comentários dos resultados e da forma como esse conteúdo é produzido
pela comissão. Também se enfatizou o item 3.7, que trata das questões mais mal avaliadas no relatório anterior e do que foi feito para melhorar a
situação em questão. Por conta disso, foram apresentados os pontos mal avaliados no relatório da CPA do Câmpus de Itaquaquecetuba (exercício
2019), sendo que, para realizar a mesma ação com o relatório atual (exercício 2020), se torna necessário definir o critério utilizado para definir os
pontos negativos na avaliação. O modelo, até então utilizado, se baseia em 3 critérios (A, B e C), que considera todos os segmentos de uma vez, cada
segmento de forma separada e também a porcentagem de avaliações “ruins” (a pior possível). O Professor Petrônio consultou a comissão a respeito de
manter esse método de avaliação e todos concordaram em continuar com os critérios A, B e C. Com essa decisão tomada, passou-se a realizar a divisão
de trabalhos para confecção do próximo relatório: Prof. Thiago ficou responsável por escrever o Histórico e Caracterização do campus; Prof. Petrônio
ficou responsável por atualizar o Capítulo 2 (Metodologia da Pesquisa); Eixo 1 –  Thiago Fonseca; Eixo 2 – Fernanda Ferreira; Eixo 3 – Stefany dos
Santos; Eixo 4 – Juliano Pereira; Eixo 5 – Renan Fragelli; sobre as ações realizadas em 2021 para melhorias dos pontos negativos do Câmpus pelo
Edilson Hourneaux; Considerações Finais – Thiago Fonseca. Quanto ao prazo para elaboração do Relatório, o Prof. Petrônio informou que
provavelmente será em fevereiro de 2022, porém a data ainda não foi definida. De qualquer forma, a ideia é que o Relatório esteja pronto uma semana
antes do prazo final definido pela CPA Central, sendo que foi explicado a todos o processo de confecção e revisão do mesmo. O professor Renan, ao
final, sugeriu que nas próximas reuniões, junto da confecção do Relatório, passasse a ser discutido formas mais dinâmicas de divulgar os resultados da
avaliação, de forma a atingir todos os segmentos de forma mais simples e visual. Não apenas enviando o relatório por email. III. PRÓXIMA
REUNIÃO: a data da próxima reunião não foi definida e a reunião foi encerrada pelo presidente às 11h07min. A presente ata foi lavrada por
mim, Renan Luis Fragelli, e assinada eletronicamente por todos os membros da comissão que participaram da reunião.

 

Itaquaquecetuba, 8 de novembro de 2021

 

Documento assinado digitalmente.



Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

STEFANY GABRIEL DOS SANTOSSTEFANY GABRIEL DOS SANTOS , IQ3000869 - DiscenteIQ3000869 - Discente, em 08/11/2021 19:41:32.

Juliano Dias PereiraJuliano Dias Pereira, ADMINISTRADORADMINISTRADOR, em 08/11/2021 15:06:53.

Thiago Silva Augusto da FonsecaThiago Silva Augusto da Fonseca, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICOPROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 08/11/2021 14:57:26.

Edilson HourneauxEdilson Hourneaux, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAOASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 08/11/2021 13:56:17.

Petronio Cabral FerreiraPetronio Cabral Ferreira , PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICOPROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 08/11/2021 12:34:12.

Fernanda Ferreira da SilvaFernanda Ferreira da Silva, BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTABIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA, em 08/11/2021 12:20:11.

Renan Luis FragelliRenan Luis Fragelli, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICOPROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 08/11/2021 12:15:22.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 08/11/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

254124

51c7689b66

ATA N.º 940/2021 - MTM-ITQ/DAE-ITQ/DRG/ITQ/IFSP


	Documento assinado eletronicamente por:

