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Ao primeiro dia de março do ano civil de dois mil e vinte e um (01/03/2021), segunda, 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 Fonseca, Tais Matheus Silva e Ruama Sales Carneiro.  I. ABERTURA DA REUNIÃO: O professor

Petrônio iniciou dando as boas-vindas a todos. II. DISCUSSÕES: O professor Petrônio agradeceu ao professor Thiago por ter entrado em

contato com a comissão de comunicação para que uma aba específica da CPA fosse adicionada ao site do Campus. Após isso, o professor

Petrônio abriu o arquivo com o relatório atual para apresentar as modificações/atualizações que foram produzidas. Destacou a metodologia,

que nesse momento, ao considerar apenas a porcentagem das avaliações, se tornou simplificada. Destacou o item 2.2 do relatório e a

Conclusão como os espaços onde a CPA poderia contribuir com comentários sobre os resultados. Também destacou que nesse ano foram

104 questões contra 88 do ano passado e que, nesse ano, não foram permitidas questões em branco. Seguindo, foram apresentados os

gráficos que, até então, seriam disponibilizados lado a lado, porém para torná-los mais apresentáveis. A equipe concordou. Um ponto

levantado pelo professor Petrônio foi com relação aos tópicos que no relatório antigo (2019) foram mal avaliados e que, nesse relatório,

será apresentado o que foi feito para melhorar. A servidora Ruama organizou uma tabela para que cada setor mal avaliado pudesse

manifestar o que foi feito e, durante a reunião, esses dados/respostas foram apresentados. Um dos problemas identificados é que vários

desses setores, ao invés de manifestarem o que foi feito, manifestaram os problemas existentes, não cabendo essas informações a serem

apresentadas. Além disso, a Ruama manifestou sobre a intenção de filtrar as respostas com o que de fato é válido para apresentar no

relatório, além de procurar os setores responsáveis para conseguir as informações que ficaram faltando ou incompletas. Após isso, o

professor Petrônio comentou sobre o item “3.8 – Pontos Negativos”, em que no ano anterior, pela metodologia adotada, era realizada a

partir de uma nota. Para esse ano, o professor Petrônio sugeriu que todas as questões em que a soma de avaliações ruins ou razoáveis fosse

avaliada por mais de 50%, elas seriam destacadas como pontos negativos. A servidora Ruama destacou que talvez seria mais interessante

considerar alguns pontos específicos para evitar que pontos negativos acabassem sendo camuflados por respostas de outros segmentos.

Após isso, o Professor Renan deu como sugestão alguns filtros, considerando respostas de todos os segmentos ou de segmentos em

particular, para que as questões fossem destacadas como pontos negativos ou de atenção par ao Campus. Os filtros seriam: (A) Ruim +

Razoável (média de todos os segmentos) = 50%; (B) Ruim (média de todos os segmentos) = 35% ou 40%; (C)

Ruim + razoável (único segmento) = 60%. Todos aceitaram a proposta, porém o filtro B será melhor avaliado, para definir a porcentagem

adotada. O professor Thiago destacou que esse método seria interessante para enriquecer a discussão. Após isso, o professor Petrônio

destacou que a CPA central estabeleceu como prazo dia 15 de março para envio do relatório final, porém que todos os professores entrarão

de férias a partir do dia 08 de março. Então, o prazo estabelecido para envio desta comissão será dia 06 de março, sendo que se ficarem

pendências, em abril o relatório será finalizado, de acordo com as correções que possam ser solicitadas pela CPA Central. Todos

concordaram com a proposta de trabalho. III. PRÓXIMA REUNIÃO: a data da próxima reunião não foi definida. Sendo assim, a reunião

foi encerrada pelo presidente às 10h56min. A presente ata foi lavrada por mim, Renan Luis Fragelli, e assinada eletronicamente por todos

os membros da comissão que participaram da reunião.
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