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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃOCOMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

Ao décimo sexto dia de abril do ano civil de dois mil e vinte e um (16/04/2021), sexta-feira, às quatorze horas e trinta 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, Thiago Silva Augusto da Fonseca, Fernanda Ferreira da Silva e Ruama Sales

Carneiro.  I. ABERTURA DA REUNIÃO: O professor Petrônio, presidente da comissão, iniciou dando as boas-vindas a todos. II.

DISCUSSÕES: O mesmo informou o grupo sobre as baixas que a comissão teve nos últimos meses. Em novembro, a discente Geisa Silva

de Sena informou que deixaria a comissão. Após isso, em abril deste ano, a professora Taís Matheus da Silva deixou a comissão por ser

removida para o Campus de São Paulo. A discente do curso de Licenciatura em Matemática, Natália Serra da Costa, informou

recentemente, por e-mail, que também deixaria a comissão e, por fim, o discente Eduardo Freitas de Santana, do curso Técnico em

Mecânica integrado ao Ensino Médio, se formou e, por esse motivo, deixou de fazer parte da CPA. Sendo assim, a composição atual desta

comissão é formada pelos servidores Petrônio Cabral Ferreira, Renan Luis Fragelli, Thiago Silva Augusto da Fonseca, Ruama Sales

Carneiro e Fernanda Ferreira da Silva. Decidiu-se por não realizar a recomposição da comissão, visto que a portaria que definiu a mesma

tem validade até 30/06/2021. No momento da renovação/atualização da mesma, novos servidores e representantes discentes poderão fazer

parte da comissão. Após isso, o professor Petrônio informou sobre a entrega já realizada do pré-relatório de autoavaliação institucional e

apresentou o mesmo a todos, destacando os critérios de avaliação definidos em reunião anterior. Uma sugestão dada foi a realização dos

comentários gerais sobre cada eixo, assim como realizado no ano anterior, fazendo uma síntese sobre os resultados e destacando pontos

importantes. Todos da comissão concordaram e foi realizada a divisão de trabalhos. Os responsáveis por cada eixo foram: Thiago (eixo 1),

Ruama (eixo 2), Renan (eixo 3), Fernanda (eixo 4) e Petrônio (eixo 5). O professor Petrônio também sugeriu de modificarmos as

considerações finais e o item sobre o e-mail dos servidores, assim como realizar a revisão da escrita. O prazo definido para a entrega das

tarefas foi o dia 30 de abril de 2021. Seguindo com a reunião, informou-se sobre a reunião da CPA Central, a troca da presidente atual da

mesma e sobre a avaliação de curso. A princípio, essa seria uma ação da CPA-Central, mas que não foi concretizada até o presente

momento. III. PRÓXIMA REUNIÃO: a data da próxima reunião não foi definida, sendo que a comissão decidiu manter a comunicação

via e-mail para realização das atividades pendentes.  A reunião foi encerrada pelo presidente às 15h00min. 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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