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ATA DE REUNIÃO
 

Ao sétimo dia de março do ano civil de dois mil e vinte e dois (07/03/2022), segunda-feira, às quatorze 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 começou informando que esta é a reunião que antecede a
finalização do relatório. Após isso, o mesmo apresentou a versão mais atual do relatório, passando por todas as partes do mesmo e citando o
estado atual delas (finalizada ou não). Foi dada atenção para a parte do relatório onde são apresentadas as ações que foram realizadas para
reduzir/eliminar os problemas destacados no relatório anterior. Também discutiu-se a respeito da E5Q17 e E5Q32, onde ambas as respostas
citavam a quadra, sendo que na primeira a quadra foi considerada um espaço de convivência. Por fim, o grupo decidiu por manter as
informações referentes a quadra na E5Q32 e, na outra questão apenas seria mencionado que maiores detalhes poderiam ser conferidos na
questão E5Q32. Após isso, o professor Petrônio explicou as diferenças entres os métodos de avaliação do Relatório 2020 e 2021, visto que
esses critérios são importantes para destacarem as áreas que merecem maior atenção. Caso o método não fosse alterado, seriam poucos os
pontos destacados. Após toda a apresentação o professor Petrônio informou ao grupo que fará o envio da versão final no sábado seguinte
(12/03) e que na semana seguinte o relatório será publicado no site e divulgado ao Campus.Também levantou-se a necessidade de
apresentação dos resultados para a comunidade, por meio de reuniões (docentes e técnico administrativos), além de convidar os
representantes discentes, etc. Para a apresentação, a comissão pensou em destacar os pontos negativos e positivos da avaliação, sendo que
cada um dos membros responsáveis por avaliar os eixos faria a apresentação e a duração dela será em torno de 20 minutos, para que não se
torne exaustiva. III. PRÓXIMA REUNIÃO: a data da próxima reunião não foi definida, porém ficou acordado que acontecerá uma
reunião antes da apresentação. A reunião foi encerrada pelo presidente às 15h11min. A presente ata foi lavrada por mim, Renan Luis
Fragelli, e assinada eletronicamente por todos os membros da comissão que participaram da reunião.

 

Itaquaquecetuba, 7 de março de 2022
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