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	Objeto	:

COMISSÃO	PRÓPRIA	DE	AVALIAÇÃO	-	CPA

Ao	 vigésimo	 primeiro	 dia	 de	 agosto	 do	 ano	 civil	 de	 dois	 mil	 e	 vinte	 (21/08/2020),

sexta-feira,	 às	 treze	 horas	 e	 cinco	 minutos,	 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,

Ivan	 Luis	 dos	Santos,	 Tais	Matheus	da	Silva,	 Thiago	 Fonseca,	Débora	Cavalcante	da

Silva	 e	 o	 discente	 Eduardo	 Freitas	 de	 Santana.	 	 I.	 ABERTURA	 DA	 REUNIÃO:	 O
professor	 Petrônio	 iniciou	 dando	 as	 boas-vindas	 a	 todos.	 Informou	 a	 todos	 a

substituição	 do	 servidor	 Luís	 Roberto	 Botelho	 Tedesco	 pela	 servidora	 Débora	 Silva.

II.DISCUSSÕES:	O	professor	Petrônio	informou	também	sobre	a	reunião	que	ocorreu

no	 dia	 anterior	 com	 relação	 as	 orientações	 da	 CPA	 Central	 e	 sobre	 o	 planejamento

para	 a	 Avaliação	 do	 ano	 de	 2020,	 que	 devido	 as	 condições	 da	 pandemia,	 está

passando	por	 um	processo	de	 revisão	de	prazos.	Além	disso,	 também	 informou	aos

membros	 que	 o	 Relatório	 Central	 da	 CPA	 elaborado	 pela	 reitoria	 ainda	 não	 foi

disponibilizado.	Continuando	com	as	apresentações,	o	professor	Petrônio	apresentou	o

Plano	 de	 Trabalho	 da	 CPA	 para	 os	 meses	 de	 setembro,	 outubro	 e	 novembro.	 O

professor	Renan	questionou	sobre	a	responsabilidade	de	produção	do	Formulário,	caso

seja	 via	 SUAP.	 Foi	 informado	 que	 essa	 seria	 uma	 reponsabilidade	 da	 TI	 da	 Reitoria.

Seguindo	 com	 a	 reunião,	 o	 professor	 Petrônio	 apresentou	 aos	 membros	 da	 CPA	 a

pasta	no	Drive-IFSP	onde	estão	alocados	os	relatórios	antigos,	avaliações	de	cursos	e

questionários	 que	 já	 foram	 aplicados	 para	 todos	 os	 docentes,	 discentes	 e	 técnico-

administrativos.	Em	seguida,	foi	apresentado	o	formulário	e	todas	as	perguntas	sobre

cada	 uma	 das	 disciplinas	 que	 até	 então,	 nunca	 foi	 realizado.	 O	 aluno	 Eduardo

relembrou	 sobre	 a	 possibilidade	 de	 contribuições	 para	 o	 Questionário	 Geral	 de

Avaliação	Institucional	até	o	dia	28	de	agosto.	Aproveitando	isso,	foi	informado	que	o

Câmpus	 de	 Itaquaquecetuba	 enviou	 uma	 solicitação	 de	 correção	 na	 questão	 sobre

atendimento	 aos	 estudantes	 com	 necessidades	 especiais.	 Encerrando	 essa

apresentação,	 o	professor	 Petrônio	apresentou	o	Questionário	 Principal	 de	Avaliação

para	discentes,	docentes	e	técnicos,	similar	ao	aplicado	no	ano	anterior.	O	professor

Petrônio	 chamou	 atenção	 para	 o	 Eixo	 4	 onde	 o	 atendimento	 de	 diversos	 setores	 é

avaliado	 e,	 nesse	 caso,	 os	 servidores	 técnico-administrativos	 não	 respondem	 essa

parte,	 sendo	 que	 deveriam.	 O	 professor	 Petrônio	 enfatizou	 que	 o	mês	 de	 setembro

será	um	mês	para	que	sugestões	 sejam	dadas	para	aprimoramento	do	Questionário

Principal	de	Avaliação.	A	professora	Taís	questionou	se	houve	algum	posicionamento

da	reitoria	com	relação	ao	relatório	da	CPA	referente	ao	ano	de	2019	e	foi	informado

que	a	reitoria	apenas	manifestou	que	o	relatório	foi	aprovado.	Foi	explanado	sobre	a

autoavaliação	ser	uma	ferramenta	de	gestão	para	dar	ao	Câmpus	uma	ideia	de	quais

são	as	áreas	que	carecem	de	uma	maior	atenção	e	de	que	a	gestão	deva	focar	no	ano

seguinte	 para	 solucionar	 ou	 amenizar	 as	 deficiências	 do	 Câmpus.	 O	 professor	 Ivan

questionou	 sobre	 como	 funcionaria	esse	processo	de	acompanhamento	ou	 cobrança

sobre	 os	 pontos	 que,	 de	 acordo	 com	 a	 avaliação,	 deveriam	 ser	 priorizados	 no	 ano

seguinte	pela	gestão	e,	o	professor	Petrônio	informou	que	essa	ação	não	cabe	a	CPA.

Finalizado	esse	assunto,	o	professor	Petrônio	passou	a	discutir	 sobre	a	 reformulação

da	comissão,	visto	que	o	Thiago	Fonseca	e	a	Débora	Silva	passaram	a	participar	da

comissão.	 Sobre	 os	 discentes,	 ficou	 como	 pendência	 verificar	 o	 interesse	 de

participação	do	aluno	Lucas	Gabriel.	O	professor	Petrônio	perguntou	se	algum	servidor

teria	 interesse	 em	 assumir	 a	 presidência	 da	 comissão,	 porém	 foi	 de	 comum	acordo

que	 devido	 aos	 trabalhos	 muito	 bem	 realizados	 pelo	 atual	 presidente,	 professor

Petrônio,	que	o	mesmo	continuasse	atuando	como	presidente.



III.	PRÓXIMA	REUNIÃO:	a	data	da	próxima	reunião	não	ficou	definida,	porém	ficou

acordado	que	a	mesma	acontecerá	uma	semana	antes	ou	na	mesma	semana	em	que

ocorrer	 a	 reunião	 da	 CPA	 –	 Central.	 Sendo	 assim,	 a	 reunião	 foi	 encerrada	 pelo

presidente	às	14h.	A	presente	ata	foi	lavrada	por	mim,	Renan	Luis	Fragelli,	e	assinada

eletronicamente	por	todos	os	membros	da	comissão	que	participaram	da	reunião.

21	de	agosto	de	2020

Documento	assinado	eletronicamente


