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ATA DE REUNIÃO
 

Ao quarto dia de dezembro do ano civil de dois mil e vinte (04/12/2020), sexta-feira, às dez horas e cinco minutos, por vídeo conferência
via RNP, 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, Fernanda Ferreira da Silva, Ruama Sales Carneiro e Thiago Fonseca.
I. ABERTURA DA REUNIÃO: O professor Petrônio iniciou dando as boas-vindas a todos e agradeceu pela disponibilidade de todos. Ele
informou sobre a reunião que ocorreu na semana anterior pela CPA Central, onde a versão final do questionário foi definida e apresentada.
O campus Itaquaquecetuba enviou uma série de sugestões de alterações e, nesse momento, algumas delas foram acatadas.  
II. DISCUSSÕES: O professor Petrônio apresentou as alterações que foram realizadas por todo o questionário, assim como o método em
que as alterações foram realizadas. Um ponto que foi destacado é que não houve discussão sobre questões que seriam ou não respondidas
por determinados segmentos. A servidora Ruama pediu a palavra para destacar que caso os três segmentos tenham que responder a todas as
questões, os resultados podem ser mal interpretados, com uma tendência a muitas respostas do tipo “não sei/desconheço/não se aplica”. O
professor Thiago notou que não foram adicionadas questões com relação a Coordenadoria de Apoio a Direção (CDI) e, sendo assim, o
professor Petrônio sugeriu de explicitarmos no feedback sobre esse ponto levantado. Após isso, foi adiantado sobre a forma em que as
respostas dos formulários seriam feitas, considerando o momento de distanciamento social pelo qual passamos. O professor Petrônio
também discutiu sobre a importância de um momento de “sensibilização” dos docentes, servidores administrativos e discentes, a fim de
conscientizar a todos da importância de responder o questionário da CPA. Após isso, o professor Petrônio, compartilhando sua tela,
apresentou a todos a aba relacionada a CPA e todo o “caminho” necessário para chegar até a mesma a partir da página inicial do campus na
internet. Nesse momento, essa aba se encontra junto das comissões locais e, então, o professor Thiago lembrou que a CPA não se trata de
uma comissão local, mas institucional e que seria interessante essa ABA ser acessível de forma mais simplificada no site, já que contém
informações relevantes para todo campus. Esse assunto será discutido com os membros da Comissão de Comunicação, responsáveis pelo
layout do site. Dando prosseguimento, o professor Petrônio comunicou que irá pedir a palavra na próxima RNA para informar a todos os
professores sobre o preenchimento do questionário. A servidora Fernanda comentou sobre a necessidade de se criar uma cultura em que
cada setor analise sua avaliação, considerando os pontos negativos e elaborarem discussões sobre como melhorar essas
questões/deficiências. O professor Renan questionou sobre a possibilidade de realizar esse mesmo tipo de avaliação com os alunos do
Técnico Integrado ao Ensino Médio, para que a avaliação deles com relação a Instituição também possa ser considerada. Com isso, o
professor Thiago se comprometeu a levar esse assunto para ser discutido pela CEIC, já que o mesmo faz parte dessa comissão.
 

III. PRÓXIMA REUNIÃO: a data da próxima reunião não ficou definida, pois dependerá da liberação do acesso ao questionário. Sendo
assim, a reunião foi encerrada pelo presidente às 11h.  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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