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REUNIÃO DA CPA
 

ATA DE REUNIÃO
 

Ao vigésimo sexto dia do ano civil de dois mil e vinte e dois (26/08/2022), sexta-feira, às doze 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, Juliano Dias Pereira e Josemberg Batista dos Anjos.  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 os trabalhos realizados pela comissão ao novo membro Josemberg. Também apresentou a nova composição
da comissão e questionou todos da comissão se alguém teria interesse em assumir a presidência. Como ninguém se manifestou, o professor
Petrônio continuará como presidente. Considerando que esse ano o Campus passará por uma avaliação do MEC e que a CPA também é
avaliada, comentou-se sobre como será o processo de avaliação. Sobre a aplicação da avaliação, a mesma será em outubro e os resultados
disponibilizados para as CPAs locais em novembro. Também discutiu-se sobre métodos para aumentar o engajamento dos discentes em
responder a pesquisa, sendo que, considerando anos anteriores, o caminho mais indicado é levar os alunos, em parceria com os professores
das turmas, para os laboratórios de informática. Seguindo com a reunião, o professor Petrônio apresentou a todos as modificações que
existirão nesse novo questionário, comparados com o ano anterior. Foi solicitado a todos para que leiam o email enviado pela CPA
Central no dia 18 de agosto, para que a comissão local de ITQ possa levantar sugestões de modificações no formulário. III. PRÓXIMA

REUNIÃO: a data da próxima reunião não foi definida e a reunião foi encerrada pelo presidente às 12h35min. A presente ata foi lavrada
por mim, Renan Luis Fragelli, e assinada eletronicamente por todos os membros da comissão que participaram da reunião.
 

 

Itaquaquecetuba, 29 de agosto de 2022
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